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TILL KONUNGEN! 

Domänstyrelsen får härmed i underdånighet af-
gifva berättelse om skogsväsendet i riket för år 

1882, omfattande sista året af Skogsstyrelsens verk-
samhet. 

Skogarne. 

Hela rikets ytvidd, fastland och öar, uppgår till 
40,667,350 hektar (Bil. 31) och med tillägg af fråndragna 
vatten till 44,276,655 hektar. Af förstnämnda ytvidd anses 

Hela landets 
skogsareal. utmarken, inbegripet betesmark samt fjell och andra impedi-

menter, omfatta 35,771,779 hektar samt åker, äng och annan 
odlad jord endast 4,895,571, hektar. Den skogbärande mar-



2 Landets skogsareal. Allmänna skogarnes ytvidd. 

ken här, approximativt beräknadt, antagits belöpa sig till 
17,140,860 hektar. 

Största arealen skogsmark, eller 2,653,910 hektar, före-
finnes inom Non·bottens län. Närmast i ordningen komma; 
Vesterbottens län med 2,119,330 liektar skogsmark; Jemtlands 
län med 1,823,190 nektar; Vesternorrlands län med 1,721,100 
nektar; Gefleborgs län med 1,392,620 nektar; Vermlands län 
med 1,334,630 nektar samt Kopparbergs län med 1,250,060 
liektar skogbärande mark. Bland de inom mellersta och 
södra landet liggande länen förefinnas största skogsmarks-
arealerna inom Östergötlands län, 614,625 nektar, Kalmar 
län 565,540 liektar, Örebro län 509,200 nektar, Elfsborgs län 
405,220 liektar, Stockhol·ms län 377,910 hektar, Vestmanlands 
län 358,985 hektar och Jönköpings län 318,500 liektar. Up-, 
sala, Kronobergs, Södermanlands och Skaraborgs län ega 
hvart och ett för sig öfver 200,000 hektar skogsmark; Kristian-
stads, Blekinge och Gotlands län ega mellan 100,000 och 
200,000 hektar skogsmark. Endast inom Hallands, Malmöhus 
samt Göteborgs och Bohus län uppgår skogsmarken icke till 
100,000 hektar (Bil. 31). 

Allmänna skogar. 

Sammahlagda ytvidden af samtliga allmänna skogar, 
uppgående till ett antal af 9,043 styeken, omfattade vid 1882 
ars slut 5,749,157,95 hektar, hvaruti dock ej inberäknats de 
sammanhängande fjellen uti landets båda nordligaste län 
(Bil. 10 o. 31). 

Rörande de allmänna skogames fördelning på länen i 
riket må nämnas, att såväl största antalet som ytvidden af 
allmänna skogar förefinnas inom de båda nordligaste länen. 
Norrbottens län räknar nämligen 1,166 stycken med en yt-
vidd af 2,721,585 hektar och Vesterbottens län 1,228 st. med 
452,119 hektar, kronoöfverloppsmarker och oafvittrade krono-
marker oberäknade, af hvilka en sammanlagd areal af 415,000 
hektar i det förra och 574,000 hektar i det senare länet an-
ses efter slutad afvittring förblifva kronans tillhörighet. Af 
de allmänna skogarne inom dessa båda län utgöras i Norr-
botten 997 st. och i Vesterbotten 858 st. af kronohemman 
och nybyggen, hvilka väl till största delen förr eller senare 
blifva skatteomförda; sålunda äro, sedan 1881 ars berättelse 
afgafSj i det förra länet 84 st. och i det senare 4 st. sådana 
hemman till skatte omförda. 

Af rikets öfriga län omfatta de allmänna skogarne största 
områdena uti: Kopparbergs län 284,992 hektar, i hvilket län 
dessutom 171,000 hektar kronoöfverloppsmarker samt oaf-
vittrade kronomarker anses efter slutad afvittring förblifva 
kronans tillhörighet; Vesternorrlands län 217,321 hektar, 
Jemtlands län 193,221 hektar och Gefleborgs län 127,496 
hektar. Sinsemellan ungefär lika stor ytvidd, eller hvartdera 

omkring 50,000 hektar, ega följande län, nämligen: Elfsborgs 
län 51,603 hektar, Södermanlands län 51,542 hektar, Öster-
götlands län 51,293 hektar, Kronobergs län 50,948 hektar, 
Jönköping·s län 49,774 hektar, Kalmar län 47,556 hektar, 
Vermlands län 47,399 hektar och Upsala län 45,477 hektar. 
Uti Skaraborgs län finnas 42,844 hektar och i Vestmanlands 
län 33,894 hektar allmänna skogar. Omkring 25,000 hektar 
af nämnde skogar äro belägna inom hvartdera af följande 
län: Örebro län 25,829 hektar, Kristianstads län 25,694 hektar 
och Stockholms län 24,734 hektar. Inom de återstående 
länen uppgår de allmänna skogames ytvidd endast till: 
Göteborgs och Bohus län 18,434 hektar, Hallands län 12,237 
hektar, Gotlands län 7,737 hektar, Malmöhus län 2,057 hektar 
och Blekinge län 1,588 hektar (Bil. 31). 

Beträffande åter antalet af allmänna skogar inom de 
skilda länen, så är detta med undantag af Norr-ock Vester-
bottens län, hvilka, såsom ofvan nämnts, vida öfverträffa 
rikets öfriga län, störst inom: Skaraborgs län 604 st., Oster-
götlands län 576 st., Upsala län 547 st., Elfsborgs län 522 
st., Jönköpings län 490 st., Kristianstads län 396 st., Vest-
manlands län 365 st., Göteborgs och Bohus län 361 st. samt 
Stockholms och Kronobergs län hvartdera 352 st. Mellan 
200 och 300 allmänna skogar finnas inom: Kalmar län 281 
st., Hallands län 223 st. och Örebro län 212 st. Mellan 100 
och 200 allmänna skogar för'efinnas inom: Vermlands län 
198 st., Vesternorrlands län 196 st., Jemtlands län 192 st, 
Kopparbergs län 136 st., Gotlands län 124 st. och Gefleborgs 
Vån 107 st. Lägsta antalet allmänna skogar ega Malmöhus 
län med 92 st. och Blekinge län med endast 44 st. 

Vill man jemföra de allmänna skogames — hvaruti äfven 
hagmarkerna inräknas — omfattning inom länen i förhållande 
till all inom dessa befintlig utmark, så visar sig (Bil. 31), att 
de allmänna skogarne inom Norrbottens län omfatta 32,3 % 
och inom Vesterbottens län 19,8 %, och om de större sam-
manhängande skoglösa, odugliga fjelltrakterna inom dessa län 
skulle hafva medräknats, ännu flera procent. Inom Koppar-
bergs län upptaga de allmänna skogarne 17,7 % af all ut-
mark, inom Upsala län 13,8 % inom Södermanlands län 11,4 
% inom Vesternorrlands län 10 % Skaraborgs län 9,2 % 
Gefleborgs län 7,9 % Östergötlands län 7,5 %, Kronobergs 
län 7,4 % Vestmanlands län 7,2 % Kristianstads län 6,9 % Jön-
köpings län 6,2 % Kalmar län 5,7 % och Elfsborgs län 5,6 % 
Inom följande län uppgår de allmänna skogames ytvidd ej 
till 5 % af inom länen befintlig utmark, nämligen: Göteborgs 
och Bohus län 4,8 %, Stockholms län 4,4 %, Jemtlands län 
4,1 %, Örebro län 4 % Hallands län 3,8 % Gotlands län 3,6 %, 
Vermlands län 3,2 %, Malmöhus län 1,8 % och Blekinge län 
0,7 %. Inom hela riket upptaga de allmänna skogarne — 
hvaruti ej såsom impediment ingå de käla fjellen i de båda 
nordligaste länen — 16,i % af all utmark (Bil. 31). 



3 Allmänna skogarnes ytvidd. 

Uti följande tabellarigka uppställning framlägges en bild 
af det arbete, som å allmänna skogar blifvit nedlagdt i och 
för deras indelning till ordnad hushållning och de utaf Skogs-
styrelsen såväl under berättelseåret som dessförinnan men 

ännu vid årets slut gällande, faststälda hushållniugsplaner 
samt den procent areal, som de indelade skogarne af hvarje 
slag utgöra utaf samtliga allmänna skogars. 

Om man derför undantager dels nybyggen och krono-
hemman, för hvilka hushållningsplaner i allmänhet ej komma 
att upprättas, enär de efter hand skatteomföras, dels de ännu 
oafvittrade kronomarkema äfvensom största delen af krono-
parkerna och allmänningarne i landets båda nordligaste län 
samt de utbrutna stoekfångstskogarne, för hvilka slag af 
skogar sådana hushållningsplaner, hvarom i det föregående 
varit fråga, i allmänhet ansetts ej böra upprättas, utan er-
sättas af noggrann taxering eller uppräkning af de f. n. eller 
inom viss tid, t. ex. 50 år afverkningsbara träden, hvilken 
åtgärd, — hvarpå redan mycket arbete blifvit nedlagdt, — 
ju också i sj elfva verket kunde betraktas som uppgörande af 
plan, enär afverkningsbeloppet bestämmes derefter, så finner 
man, att vid 1882 ars slut minst 65 % af samtliga allmänna 
skogarne i riket, såväl de, som stå under skogsstatens omedel-
bara vård och förvaltning, som ock de, öfver hvilkas skötsel 
skogsstaten endast utöfvar konteoll, sköttes efter verkliga, 
faststälda hushållningsplaner. 

För samtliga uti tabellerna 3—9 upptagna allmänna sko-
gar, som blifvit till ordnad hushållning indelade, är uti sär-
skild kolumn angifvet det år, från hvilket planen är gällande, 
och då derjemte uti annan bredvidstående kolumn de siffror, 
som angifva året för hushållningsplanens fastställelse, äro 
med olika typer beteeknade, nämligen större om s. k. full-
ständig plan är upprättad, gällande för 20 år, men mindre 
(engelska typer), om s. k. interimsplan, som med få undan-
tag endast galler de närmaste 10 åren, är uppgjord, så är 
dermed äfven uppgift lemnad för det år, då den faststälda 
planen upphör att vara gällande. 

De vid 1882 ars slut befintliga 545 kronoparkerna 
upptaga inalles en ytvidd af 2,325,069,30 hektar, utgörande 
40,44 % af samtliga allmänna skogar. Hvilken tillökning, 

kronoparkerna under senare åren vunnit, synes af följande 
uppgifter å deras areal under skilda år, nämligen: 

Kronoparkerna hafva sålunda under år 1882 vunnit en 
tillökning af 1,323,2 7 hektar. Denna tillökning här dels haft 
sin grund uti 5 nya kronoparkers bildande dels ock föror-
sakats derigenom, att kronoparken Veden inom Marks revir 
af Elfsborgs län ökats med utskogarne till försålda hemmanen 
Henlund och Mellantorp, 84,41 hektar, samt att Ollestads 
kronopark i Svältomas revir af samma län ökats genom köp 
af utmarkeraa till 'Ubby Nästegård och afrösning af en del 
af utmarken till Ubby Storegård, 32.52 hektar. Derjemte 
här vid nymätning eller eljest vunnen närmare kännedom om 
vissa kronoparkers verkliga ytvidd föranledt ändring i förut 
meddelade arealuppgifter. De nya kronoparker, som under 
året tillkommit äro följande: 

i Gefleborgs län: 

i Skaraborgs län: 

i Kalmar län: 

i Jönköpings län: 

i Malmöhus län: 
Kronoparker. 
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För nedanstående 6 kronoparker med en sammanlagd 
areal af 10,720,10 hektar hafva nya hushållningsplaner under 
år 1882 faststälts, nämligen: 

i Norrbottens län: 

i Vesterbottens län: 

i Jemtlands län: 

i Gefleborgs län: 

i Kalmar län: 

i Hallands län: 

Vid 1882 ars slut voro 150 kronoparker af de 545 inom 
riket befintlig» till ordnad hushållning· indelade. Deras sam-
manlagda areal nppgick till 264,552,91 hektar, utgörande 
11,4 % af samtliga kronoparkernas areal. Ånmärkas hor, 
att för flertalet af de i de häda nordligaste länen belägna 
332 kronoparker hushållningsplaner dels ej ännu hunnit upp-
rättas dels ansetts mer eller mindre kunna undvaras, enär, 
såsom ofvan nämnts, en mera noggrann uppskattning af 
timmertillgången å desamma, hvilken delvis redan blifvit 
verkstäld, lemnar tillräcklig kännedom deraf, så att försälj-
ningar af virkesalster derifrån, lämpade efter skogens be-
skai'enhet oeh tillväxt samt gällande virkespris, kunnat 
ega rum. 

Efterföljande tabellariska uppställning lemnar en öfver-
sigt af' de indelade kronoparkernas areal i förhållande till 
de ännu oindelade kronoparkernas inom de nio skogsdi-
strikten: 

De kronon tiJlhö'riga och af skogsstaien förvaliade 
tio kronoflygsandsplanreringame, belägna inom Hallands, 

Blekinge och Kristiaustads län, hafva ej under året under-
gått någon förändring. Samtliga flygsandsplanteringarnes 

Flygsands-
p latilcringar. 

areal uppgick till 2,178,25 hektar — hvaraf l,914,si nektar 
till skogsbörd duglig mark och 263,44 hektar impediment — 
utgörande 0,04 % af samtliga allmänna skogarnes ytvidd 
(Bil. 10). 

Ofverloppsmai·kernas samt den del af ännu oafvitt-
rade kronomarkers ytvidd, som efter slutad afvittring 
kan antagas komma att fortfarande bibehållas för kro-
nans räkning, är upptagen uti Bil. 10 till 1,160,000 hektar 
skogsmark, utg·örande 20,18 % af samtliga allmänna skogars 
ytvidd. 

Enligt uppgifter, hemtade från skogstjenstemännens 
årsberättelser eller andra offieiela handlingar, uppgick 
antalet af kungsgårdar och andra för statsverkets räk-
ning utarrenderade eller af kronan omedelbart dispone-
rade egendomar samt militieboställen, hvilka i en nära 
framtid komma att till statsverkets disposition öfverlemnas, till 
2,731 stycken (Bil. 10). Uti nänmde antal ingå endast så-
dana hemman, som ega utmark, d. v. s. skogs- eller hagmark. 
Dessa hemmans sammanlagda utmark omfattar enligt nämnda 
bilaga 250,770,75 hektar, motsvarande 4,36 % af samtliga 
allmänna skogar. Antalet.bar sålunda under året ökats med 
18 st. oeh arealen med 1,474,i 8 hektar, beroende denna 
ändring på den noggrannare kännedom om dessa skogar, som 
blifvit en följd af deras fortsätta uppmätning och indelning. 
Af hemman tillhörande denna rubrik hafva under år 1882 13 
st. blifvit försålda oeh skogarne till 6 st. dels blifvit tillagda 
äldre kronoparker dels förklarats för nya sådana. 

Hushållningsplaner hafva under året faststälts för 188 
hithörande egendomars skogar med en sammanlagd areal af 
20,066,zi hektar, hvaraf 15,264,18 hektar skogsmark oeh 
4,802,03 hektar impediment. Antalet och ytvidden af dessa 
nyindelade skogar hafva inom de skilda skogsdistrikten haft 
följande omfattning: 

Öfverlopps-
märke? oeh 
oafvittrade 

kronomärke?. 

Skogar till-
hörande för 
statsverket 

uiarrendera-
de egendomar 
samt Tniliiie-

bostadsbo-
ställen. 

Vid årets slut funnos hushållningsplaner gällande för 
1,741 stycken kmigsgårdars eller andra för statsverkets räk-
ning utarrenderade egendomars skogar med en areal af 
197,850,49 hektar (Sammandrag af Bil. 3) förutom 10 stycken 
ännu ej till statsverket afträdda militieboställen, 'omfattande 
690,50 hektar (Sammandrag af Bil, 4). Samtliga indelade 
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hithörande allmänna skogar, som sålunda till ett antal af 
1,751 st. inalles upptaga en ytvidd af 198,540,9 9 nektar, voro 
på följande sätt fördelade inom de olika skogsdistrikten: 

Vid herättelseårets slut voro således 78,8 % af samtliga 
statens utai·renderade hemmans skogar till ordnad hushåll-
ning indelade. Antnärkas må, att dessutom undersökning egt 
rum å skogsmarken till ett stort antal hithörande hemman, 
belägna förnämligast i södra delarne af landet, men här ut-
marksarealen dervid befunnits så liten, att någon plan ej 
ansetts böra upprättas. 

Antalet och ytvidden af skogar, tillhörande kungsgårdar 
eller andra för statsverkets räkning utai·renderade egendo-
mar, hvilka blifvit till ordnad hushållning indelade, utgjorde: 

Skärskådar man något närmare nyss angifna, för de sär-
skilda åren gällande, slutsummor för de statens utai·renderade 
egendomars skogar, som till ordnad hushållning blifvit inde-
lade, så förefaller den för 1878 upptagna arealen i jemförelse 
med 1877 ars särdeles låg, beroende på att under sistnäninde år 
icke mindre än 41 egendomar med en sammanlagd skogsareal 
af 17,757,33 nektar, som under år 1877 upptagits Hand denna 
kategori af allmänna skogar, öfverflyttats till kronoparkerna, 
enär den närmare vården och förvaltningen af desamma öfver-
Iemnats åt skogsstaten. Jemför man vidare antal och areal af de 
hithörande skogar, för hvilka hushållningsplaner voro upprät-
tade och faststälda vid 1881 ars slut med de f'ör år 1882 
uppgifne summor, så utgör skilnaden dem emellan endast 
164 skogar med inalles 18,329,74 nektar, ehuru under sist-
nämnde år 188 skogar med en sammanlagd areal af 20,066,21 
nektar blifvit försedda med hushållningsplaner. Orsaken beror 
derpå, att flere skogar under året vant föremål för revision 
eller ny indelning, hvilka förut såsom redan indelade upp-
tagits uti hithörande Bil. 3, dels att ett par skogar öfver-
flyttats bland kronoparkerna, samt slutligen derpå att tvänne, 

förut bland indelade utai·renderade hemman införde skogar, 
nämligen f. d. militieboställena Bäckgård i Burträsks revir 
och Bäcken i Östersunds revir, under året Mifvit försålde. 

Antalet civila boställen, till hvilka äfven räknas ut-
arrenderade Jandshöl'dingehemman, enär de ej äro direkt 
för statsverkets räkning utai·renderade·, upptages (Bil. 10) till 
367 stycken med en sammanlagd areal af 19,431,53 nektar, 
utgörande 0,34 % af samtliga allmänna skogar. Under år 
1881 upptogs samma kategori af skogar till 3(57 st. med 
20,020,08 hektars ytvidd. En minskning i areal af 608,5 5 
nektar här således under året egt rum, hvaremot antalet för-
biifVit oföi·ändradt. 

Arealförändringen här dels sin orsak deri, att af lands-
höfdingehemmanet Marieholnis skog 290,67 nektar Mifvit till 
kronopark afsatte, hvilken areal sålunda äterfinnes i Bil. 1, 
dels ock deri att vid fortsätta skogsundersökningar arealen 
Mifvit närmare känd. Sedan under det år, berättelsen om-
fattar, hushållningsplaner faststälts fÖr 23 hithörande skogar 
med en areal af 1,075,73 nektar, hvaraf 949,i3 hektar utgöra? 
af skogsmark och 126,60 hektar af impediment, sköttes vid 
årets slut 149 civila boställens skogar enligt af Skogsstyrel-
sen faststäld plan, motsvarande 66 % af samtliga civila bo-
ställsskogarnes ytvidd. Deras sammanlagda areal uppgick 
till 11,847,64 hektar, hvaraf 9,944,32 hektar skogsmark och 
1,903,32 hektar impediment (Bil. 4). De civila hoställenas 
skogar voro fördelade på följande sätt inom de nio skogs-
distrikten: 

Skogs- oeh hagmarken till samtliga eeklesiastika 
boställen, uppgående till ett antal af 2,525 st,, belöper 
sig till 312,899,19 hektar, hvilket utgör 5,44 % af samtliga 
allmänna skogar (Bil. 10). Utaf dessa stå de allra flesta eller 
2,281 st. med en skogsmarksareal af 263,000,06 hektar under 
innehafVames vård oeh förvaltning. Af åtei·stoden stå 28 
skogar, innehållande en areal af 29,623,2 7 hektar, under skogs-
statens förvaltning, och 219 skogar med en utmarksareal af 
20,275,86 hektar skötas af arrendatorer. Uti 1881 ars berät-
telse uppfördes de eeklesiastika boställsskogame till ett antal 
af 2,498 st. och till en ytvidd af 309,607,3 7 hektar. Under 

Civila 
l·osUillcn· 

McMcsiastika-
l·osiällen. 
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berättelseåret hafva nämligen 27 hithörande hemman befnn-
nits ega utmark, som förut ansetts sakna sådan, hvarigenom 
arealsumman, förutom annan ändring vid planers uppgörande 
m. m. ökats med 3,291,82 hektar. 

Hushållningsplaner hafva under året faststälts för 248 
ecklesiastika boställens skogar — utaf hvilka flera dock re-
dan förut varit indelade, men under året undergått revision 
eller erhållit ny plan — med en sammanlagd ytvidd af 24?272,oe 
hektar/ hvaraf 18,783,24 hektar befunnits vara skogsmark och 
5,488,82 hektar impediment. Inom skogsdistrikten hafva dessa 
varit fördelade enligt följande uppställning: 

Vid årets slut funnos till ordnad hushållning indelade 
1,385 ecklesiastika boställsskogar med en areal af 207,274,51 
hektar (Sammandr. Bil. 5), utgörande 66,2 % af hithörande 
skogars hela ytvidd. Den indelade rena skogsmarken upp-
gär till 166,598,05 hektar och impedimenten till 40,676,46 
hektar. Dessa indelade skogar äro på följande sätt fördelade 
inom de olika distrikten: 

Indelade ecklesiastika skogar utgjorde: 

Skogs- och hagmarken till 592 allmänna hemman, 
som blifvit anslagna ad pios usns eller allmänna inrätt-
ningar, omfattande en ytvidd af 32,474,48 hektar (Bil. 10), 

Skogar Ull 
allmänna 

inrättningars 
hemman. 

utgörande 0,5 6 % af samtliga allmänna skogars ytvidd. Några 
sådana hemman finnas icke i landets fyra nordligaste skogs-
distrikt, Norrbottens, Vesterbottens, Jemtlands och Södra 
Norrlands. Under berättelseåret hade 3 hithörande skogar 
med en areal af 100,5 5 hektar erhållit hushållningsplaner. 

Bil. 6 redogör för dem af allmänna inrättningars hemmans 
skogar, - oberäknadt de skogar, som tillhÖra Upsala Akademi, 
och som skötas af en särskild utaf Konsistorium Akad. Majus 
antagen skogstjensteman — hvilka vid 1882 ars slut voro till 
ordnad hushållning indelade, utvisande ett antal af 42 st. med 
en sammanlagd areal af 7,065.84 hektar, hvaraf 5,891,9 7 bek-
tar ren skogsmark och 1,173,27 hektar impediment. Inom 
de olika skogsdistrikten voro de på följande sätt fördelade: 

Vid berättelseårets slut omfattade de 174 skogar, 
som åt vissa sågverk inom Norrbottens, Vesterbottens 
och Vesternori·lands län utbrutits till ersättning för mistad 
privilegierad stoekfångst å statens skogar, en sammanlagd 
areal af 236,294,2 9 hektar (Bil. 7), motsvarande 4,09 % af 
samtliga allmänna. skogars ytvidd (Bil. 10). För 21 hit-
hörande skogar med en sammanlagd areal af 29,586,51 hek-
tar upprättades hushållningsplaner redan år 1864. 

De under skogsstatens uppsigt stälda, till bergs-
handteringens understöd anslagna skogar, belägna inom 
Norrbottens och Vesterbottens distrikt samt Bergslags-
och Östra distriktet, uppgå till ett antal af 38 stycken med en 
sammanlagd areal af 41,515,12 hektar (Bil. 8), motsvarande 
0,71 '/o af samtliga allmänna skogars ytvidd. Ytvidden till 
dessa skogar här ej under året ändrats. 

Till ordnad hushållning indelade äro 33 hithörande sko-
gar med en sammanlagd areal af 25,073,04 hektar, utgörande 
60,4 % af dessa allmänningars hela skogsvidd. Den indelade 
skogsmarken omfattar 18,661,52 hektar och impedimenten 
6,411,52 hektar. Af de 5 hithörande skogar, för hvilka hus-
hållningsplaner ännu ej äro faststälda, må nämnas den ny-
ligen afsätta Kengis bruks skog i Pajala revl·r af Norrbottens 
län, utgörande en areal af 14,109,6 5 kektar, — till hvilken 
skog kronan dock förbehållit sig dispositionen, och hvarå 
Kengis bruksegare erhålla endast efter utsyning virke till 
brukets årliga faststälda behof och till brnksbyggnadernas 
underhåll, — samt Sala silfververks bergsallmänning med 
1,642,46 hektars ytvidd. 

Utbrutna 
stockfånffst-

shogar. 

Statens till 
bergsbruk 
anslagne 
skogar. 
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De 112 häradsallmänningarne, som äro belägnainom 
Norrbottens, Södra Norrlands, Bergslags-, Östra, Vestra 

och Smålands distrikt, omfatta sammanlagdt en ytvidd af 
301,449,i 5 nektar — motsvarande 5,24 % af allmänna skogarnes 
areal — hvaraf 221,687,71 nektar utgöras af ren skogsmark 
och 79,761,44 nektar af impediment (Bil. 9 o. 10). 

De under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning 
stälda 88 häradsallmänningar, för hvilka samtliga hushåll-
ningsplaner finnas faststälda med undantag för de 6 nybil-
dade, större all·männingarne i Eorrbottens län samt trenne 
smärre, nämligen Enemossmarken med Mellangiften samt 
Bosemarken i Ombergs revir af Östra distriktet och Rolken 
i Slättbygds revir af Vestra distriktet, omfatta en areal af 
146,641,50 nektar, hvaraf 96,546,29 nektar skogsmark och 
50,095,21 hektar impediment (Bil. 9 A). 

De under allmänningsdelegarnes egen bevakning och sköt-
sel stående 24 häradsallmänningarne, af hvilka 19 skötas 
efter uppgjorda planer, under det sådana ännu ej hunnit fast-
ställas f'ör de äldre Transtrands och Lima allmänningar samt 
för de tre nyligen bildade all·männingarne Orsa och Hamra 
i Vestra Helsinglands revir samt Orsa allmänning uti Öster-
dalarnes revir, upptaga en areal af 154,807,6 5 hektar, hvaraf 
125,141,42 hektar utgöras af ren skogsmark och 29,666,23 
hektar af impediment. 

Vid årets slut sköttes efter faststälda planer 98 härads-
allmänningar med en sammanlagd areal af 101,370,11 hektar, 
hvaraf 77,871,94 hektar skogsmark oeh 23,498,17 hektar im-
pediment, utgörande 33,6 % af alla häradsallmänningarnes 
ytvidd, hvaremot för 14 allmänningar i de norra länen med 
en areal af 200,079,04 hektar hushållningsplaner ännu ej 
upprättats. 

Krononybyggen och kronohemman uppgingo vid 1882 
ars slut enligt revirförvaltarnes meddelanden till 1,959 
stycken med en skogsareal af 1,067,096,08 hektar, utgö-

rande 18,5 6 % af samtliga allmänna skogars ytvidd (Bil. 10). 
Den vida största delen af dylika hemman förefinnes inom 
landets båda nordligaste län, uppgående tillsammans derinom 
till ett antal af 1,855 stycken, så att endast 104 dylika hem-
maa äro belägna inom andra delar af riket. Enär för en 
stor del af dessa skogar bestämda gränser ej ännu blifvit 
uppgångna och faststälda, få de meddelade arealuppgifterna 
endast anses såsom approximativt Genom ~skatteomföring 
här under året antal och areal för närande skogarjforminskats, 
enär de uti 1881 ars berättelse upptogos till ett antal af 2,050 
stycken med en areal af 1,069,552,08 hektar. 

Enligt jägmästarnes till domänstyrelsen afgifna redo-
görelser här afverknängen, hvartill dock ej husbehofs-

virket inberäknats, å allmänna skogar, hvilka stå under 
skogsstatens omedelbara vård och förvaltning, äfvensom å 
sådana, hvilka lemna afkastning till statsverket — med un-

dantag af de för statsverkets räkning ntarrenderade hemman, 
för hvilkas skogsafkastning utöfver husbehofvet eller för fri 
disposition af virkestillgången på bestämda årshyggen s. k. 
shogsarrenden erläggas, hvilket virkesbelopp ej med säkerhet 
kunnat beräknas och derför ej uppgifvits — eller till fonder, 
som äro afsedda för skogshushållningens främjande, eller 
hvilkas afkastning i sin helhet tillfallit löningsfond, haft föl-
jande omfattning. 

Å kronoparker, flygsandsplanteringar, öfveriopps-
marker och oafvittrade markör samt ntarrenderade hem-
man hafva under året utsynats (Bil. 11). 

Motsvarande afverkning utgjorde: 

Utsyningarne och försäljningarne från kronoparkerna 
m. m. hafva således med 60,463 kub.-meter öfverstigit 1881 
ars ntstämpling, och af de närmast föregående årens endast 
öfverstigits af 1880 ars utsyning. 

Åt' det försålda virket, som till allra största delen ut-
gjordes af sågtimmerträd, utstämplades största beloppet inom 
Norrbottens län, utgörande 510,795,11 kub.-meter eller 56,7 
% af hela försålda virkesbeloppet. Närmast i ordningen 
komma: Vesterbottens län med 119,644,44, Vesternorrlands 
med 70,799,60, Gefleborgs län med 39,479,75, Jemtlands med 
35,667,07 oeh Kopparbergs län med 18,673,36 kub.-meter. 
Inom mellersta och sÖdra länen förefunnos de största f'ör-
säljningsbeloppen inom: Skaraborgs län 27,709,23 kub.-me-
ter, Vermlands 17,712,27, Östergötlands 10,395,74, Elfsborgs 
7,212,6 9, bpsala 4,687,os, Kalmar 4,564,3 9 och Jönköpings län 

Ilärads-
allmänningar. 

Nyl·yggens och 
kronohetii-

mans skogar. 

Afverkning 
ch utsyning: 

ti l·ronojmr·· 
l·er »». m.; 
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4,420,50 kub.-meter. Uti Södermanlands län försåldes 3,417,34 
kub.-meter, och till omkring 2,000 kub.-meter uppgingo de 
försålda virkesbeloppen inom örebro och Kristianstads län, 
medan uti Kronobergs och Gotlands län endast omkring 1,000 
kub.-meter Mifvit försålda (Bil. 11 A). 

Till utsyningsberättigade utlemnades största virkesbelop-
pet inom Kopparbergs län eller 19,649,92 kub.-meter (Bil. 11 B), 
utgörande 39,2 % af bola det från kronopark er ni. ni. utlem-
nade beloppet. Från Gefleborgs län utlemnades 18,189 kub.-
meter. 

Det till diverse ändamål utstämplade virket visade de 
största summorna inom Norrbottens län 5,973,50 kub.-meter, 
Kalmar län 1,735,42, Örebro län (562,9o, Elfsborgs län 505,83, 
Skaraborgs län 484,9 7, Up sala län 310,39 oeh Kronobergs län 
304,3i kub.-meter. Uti' intet bland de öfriga läuen utstänip-
lades högre belopp än omkring 200 kub.-meter (Bil. 11 C). 

Å de boställsskogar, af hvilkas behållna afkastning 
andel ingår till statsverket, utgjorde försäljningen under 

året 10,956,67 kub.-meter (Bil. 12), nämligen: 

Liknande försäljning uppgick: 

Med undantag af år 1880, då beloppet var särdeles högt, 
öfverstiger denna virkesförsäljning för innevarande år de när-
mast föregående årens. 

Virkesförsäljningen från de ecklesiastika boställsskogar, 
hvilkas hela behållna afkastning tillfaller löningsfond, här 
under år 1882 liaft följande omfattning (Bil. 13): 

Motsvarande försäljninng utgjorde: 

Från ecklesiastika boställens skogar, der på grund af 
nådigt Bref den 31 Mars 1876 virkesförsäljning egt rum för 
närande boställens skogsfonds räkning, här genom berednings-
och rensningshuggningar under år 1881 afverkats (Bil. 14): 

Motsvarande: 

Militieboställenas skogsfond här under året till stats v erket 
indragits, hvarföre alltså^ de försäljningsbelopp, för livilka 
under denna rubrik förut redogjorts, nu ingått i Bil. 12. 

Till kyrko- och prestgårdsbyggnad här utsyning å eckle-
siastika boställens skogar egt rum för byggnadsskyldiges 
räkning till följande belopp (Bil. 15): 

Liknande utsyning omfattade: 

För kronans räkning gåldt virke, åverkadt å stock-/ 
fångstskogar, nybyggen,kronohemman oeh enskildes sko·j 
går med inskränkt disposition, här under året uppgått 
till (Bil. 16): 

å bostälh-
shoffnr; 

å stochfungst-
shoyar, ny¯ 

l·ijytjtn vi. jl. 
. aj' uverkiult 

virke; 
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motsvarande: 

Å statens till bergverkens understöd anslagna sko-
gar här afverkats (Bil. 17): 

å statens till 
bergsbruk 
upplåtna. 
shogar; 

under det liknande afverkning utgjorde: 

Å sådana häradsallmänningar, som stå under skogs-
statens vård oeh förvaltning, här dels till delegarnes 

omedelbara disposition, dels till hägnader m. m. å allmännin-
garne samt dels till husbehof åt bevakarne utsynats följande 
belopp (Bil. 18 A o. B); 

a häradsall-
männingar; 

Motsvarande afverkning omfattade: 

Till allmänningsdelegarne utstämplades största beloppen 
inom Östergötlands län 31,235,83 kub.-meter, Upsala län 
27,486,08 kub.-meter och Södermanlands län 22,310,25 kub.-
meter. Inom öfriga län, der allmänningar, som stå under 
skogsstatens förvaltning, finnas och utsyning under året egt 
rum, utstämplades till ofvannänmda ändamål: inom Örebro län 
14,050,62 kub.-meter, Skaraborgs län 13,393,23 kub.-meter, 
Vestmanlands län 12,818,oi kub.-meter och Stockholms län 
4,940,07 kub.-meter. Angående det virkesbelopp, som till 
allmänningsdelegarnes disposition uttogs ur sådana härads-
allmänningar, hvilka skötas af delegarne sjelfva under skogs-
statens kontroll, är Skogsstyrelsen ej i tillfälle att kunna 
lemna närmare uppgifter. 

Jemlikt § 2 i nådiga Förordningen af den 18 Nov. 
1874 angående utsyning och försäljning af skogsalster 
från kronans skogar i Kopparbergs län och de norr-
ländska länen, hafva å utbrutna stockfångstskogar, nybyggen 
och kronohemman åt dertill berättigade utsynats (Bil. 19): 

Dylik utsyning omfattade: 

Af ofvanstående synes, att utsyningen hufvudsakligen galt 
sågtimmerträd, hvaraf dock en betydlig del utgjordes af s. k. 
brandskadad skog, men att äfven torr oeh vindfäld skog ut-
stämplats. 

Största antalet försågbara träd utsynades inom Norrbot· 
tens län eller 207,113 stycken. Inom Vesterbottens län ut-
stämplades 146,897 sågtimmerträd och inom Vesternorrlands 
län 37,213 träd. Bland öfriga län egde dylik utstämpling, 
uppgående till 3,206 stycken sågtimmerträd förutom 7,036,21 
kub.-meter ved och kolvirke, rum endast inom Kopparbergs län. 

Hvad de särskilda reviren beträffar, återfmnas i Bil. 19 
de största utsyningsbeloppen inom Vestra Åsele revir, upp-
gående till 40,430 träd, hvaraf dock 12,627 st. utgjordes af 
torrskog och vindfällen, Luleå revir 33,900 träd, Jockmoeks 
revir 26,385 st., Arjeplogs revir 26,020 st., hvaraf dock 6,100 
utgjordes af torrskog, vindfällen eller skadade träd, Östra 
Åsele 24,928 st., Gellivara revir 23,160 st., Skellefteå revir 

å utbrutna 
stochfwngsi-

skogar, nybyg-
gen och krono-
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21,269 st, Pajala revir 18,888 st., Mellersta Ångermanlands 
revir 18,661 st, Norra Lycksele revir 18,358 st., Södra Arvids-
jaura revir 17,920 st., Norsjö revir 16,261 st-, Norra Piteå revir 
16,169 st. Mellan 10,000 och 15,000 träd utstämplades inom: 
Bäneå revir 13,387 st. och Kalix' revir 12,072 st. Inom öfriga 
11 revir, der dylik utsyning under året bl·ifvit verkstäld, upp-
gingo utsyningsbeloppen icke till 10,000 träd. 

Åt privilegierade sågverk, för hvilka ej särskilda 
stoekfångstskogar blifvit utbrutna, haf'va mot stubböres-
afgift under år 1882 å ö'fverloppsmarker och oafvittrade 
kronomarker, utstämplats (Bil. 20)· 9,884 sågtimmerträd 

innehållande 7,389,25 kub.-meter, nämligen inom: 

Af ek och bok å kronojord hafva efter ansökan från 
258 innehafvare af dylik jord följande utsyningsbelopp 

beviljats (Bil. 21): 

Största beloppen beviljades inom Södra distriktet 5,386,69 
kub.-meter, Östra distriktet 1,944,47 kub.-meter samt Vestra 
distriktet 1,478,6 5 kub.-meter. Dylik utstämpling egde dess-
utom rum endast uti Smålands distrikt 770,49 kub.-meter och 
Bergslagsdistriktet 6,54 kub.-meter. 

räknande utsyning utgjorde: 

Häraf framgår, att denna utsyning, som intill år 1880 
varit i stigande, sedan årligen aftagit. 

Såsom i föregående ars berättelse blifvit omnämndt, 
hade, på grand af Styrelsen enligt Nådigt Bref den 5 

mars 1880 meddeladt tillstånd, utstämpling af de till afverk-
ning för året bestämda träden före deras försäljning egt rum i 
de flesta revir i Norrbotten äfvensom uti åtskilliga revir inom 
andra delar af Norrland, hvilken ändring af den enligt be-

stämmelserna i gällande utsyningsförordning hitintills följda 
ordningen vid virkets försäljning i allmänhet visat sig särde-
les ändamålsenlig. Sedan nu i Nådigt Cirkulär den 3 de-
cember 1880 blifvit förordnadt, att Styrelsen med afseende 
på den försäljning, som år 1882 och derefter framgent kom-
mer att ega rum af skogsalster fl'an de allmänna skogarna, 
skall vid prÖfning af de årliga utsyningsförslagen bestämma, 
huruvida bland annat stämpling skall föregå försäljningen, 
hafva de för året till afverkning bestämda träden inom de norr-
ländska Iänen samt Kopparbergs län i regeln blifvit utstämp-
lade samt till storlek och beskaffenhet klassificerade före auk-
tionerna, hvarigenom större trygghet för såväl köpare som säl-
jare vunnits och högre köpeanbud ej sällan erhållits, emedan 
det utbjudna virkets värde kunnat noggrannare bedömas än 
förr varit möjligt. Endast i Norra och Södra Lycksele revir, 
hvarest virkesförsäljning befarats icke kunna komma till stånd 
i följd af bristande konkurrens, här stämpling skett först 
efter verkstäld försäljning. 

Virkesförsäljningen i de norra orterna här för öfrigt l·ik-
som föregående år skett å offentlig auktion, som hållits inför 
länsstyrelsen eller i orten, der timret förefunnits, eller ock 
samtidigt på båda ställena, och hafva de gjorda köpeanbuden 
blifvit nnderstälda nämnda myndighets pröfning, med undan-
tag af auktionsanbuden å virke från kronans skogar vid 
Ume elf i Vesterbottens län, hvilka anbnds pröfning Styrelsen 
på grund af ofvannämnda Nådiga Cirkulär den 3 december 
1880 .förbehållit sig i följd af ofvan omförmälda i Norra 
och Södra Lycksele revir rådande ogynsamma förhållanden. 
Mindre värdefulla skogsalster, såsom tjärvirke, torr, mycket 
skadad eller vindfäld skog hafva deremot försålts under hand 
af revh·förvaltarne. 

Å kronoskogarne i mellersta och södra delarne af landet 
här den ordinarie afverkningen på årshyggena inom flertalet 
revir blifvit å rot försåld, hvarvid virket stundom fördelats i 
lotter af passande storlek, på sina ställen äfven med sär-
skiljande af gagnvirke och vedbrand m. m. Inom vissa revir 
upphugges och sorteras virket före försäljningen, beroende 
på efterfrågan af särskiida virkesslag, hvilken åtgärd i all-
mänhet vidtages med det virke, som erhålles vid hjelpgall-
ringar eller rensningshuggningar. 

Den tryckta konjunktur i trävarumarknaden, som 
under år 1879 inträffade, och som vållade, att virke från kro-
nans skogar endast till låga priser då kunde vinna afsätt-
ning, följdes under åren 1880 och 1881 af växande liflighet 
i trävarurörelsen med åtföljande köplust vid auktionerna å 
kronans virke, hvilket gynsamma förhållande fortfarit jemväl 
under det år berättelsen omfaltar, hvadan de virkespris, som 
under året erhållits, hafva fullt motsvarat och endels öfver-
stigit föregående ars. Då prisfall för virket inom några revir 
egt rum, är detta beroende på särskiida omständigheter. Så 

ä öfverlopps-
marker samt 
oafvittrade 

kronomarker , 
til·l privileyie-
rade sågverk; . 
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är prisnedsättningen inom Påjala revir af Norrbottens län 
förorsakad deraf, att årets virkesförsäljning varit förenad 
med elfrensningsskyldighet. Inom Södra Lyeksele revir af 
Vesterbottens län äro de ofördelaktiga afsättningsförhållandena 
en följd deraf, att all konkurrens npphört efter Umans vatten-
drag, emedan ett sågverksbolag här ensamt belierskar mark-
naden, sedan det inköpt de flesta nemmans oeh nybygges-
skogar långs nämnda vattendrag. 

De lägre prisen från några trakter inom mellersta och 
södra delarne af landet hafva sin förklaring uti de ogyn-
samma förhållanden, som för virkesutdrifningen under årets 
förstå månader här voro rådande. 

Till närmare belysning af virkesprisens olikhet oeh vex-
ling inom landet här Bil. 23 blifvit upprättad. Uti nämnde 
Bil. upptages för de skilda reviren medeltalet för såväl för-
säljningsprisen under året från de allmänna skogarne som 
ock för de inom reviret eljest gånghara pris å tolf olika vir-
kessortiment, upphuggna eller å rot. Enligt gifven föreskrift 
hafva prisen för de mera värdefulla virkesslagen angifvits 
såväl per stycke som för kub.-meter uti i allmänhet fast mått. 
I sammanhang med tabellen 23 här bifogats ett tillägg, inne-
hållande pris å vissa virkesslag, som ej kunnat i tabellen 
inrymmas. Så t. ex. hafva deri upptagits speciella pris för 
sågtimmer och bjelkar af olika dimensioner inom skilda trak-
ter af landet. I öfrigt hänvisas till nämnde Bil. 23. 

Behållning per hektar här beräknats sålunda: att 
från samtliga inkomster från allmänna, under skogsta-

tens vård och förvaltning stående skogar, dragits såväl kost-
naderna för afverkning, skogsodling, hägnaders uppförande, 
afdikning m. fl. åfgärder för skogsskötseln, som ock den på 
samma skogar, i förhållande till areal duglig skogsmark, 
belÖpande andel af skogspersonalens aflöning, hvarefter den 
sålunda erhållna nettobehållningen delats med ytvidden dug-
lig skogsmark. 

Behållningen för kub .-meter här uträknats genom att dela 
den på ofvan angifna sätt funna nettobehållningen med afverk-
ningames storlek, beräknad i kub.-meter. 

För de revir inom Norr- och Vesterbotten, der afvittrin-
gen ännu ej är afslutad och således någon tillf'örlitlig känne-
dom om kronoskogarnes dugliga skogsmarksareal icke vun-
nits, här intet medeltal per hektar ren skogsmark upptagits. 

Inom öf'riga revir inom Norrl·ottens län här behållningen 
per hektar vexlat emellan 4,98 öre uti Torneå revir oeh 47,eo 
öre uti Norra Piteå revir. Behållningen för kub.-meter inom 
samma län var högst inom Luleå revir 2,os kr., Kåneå revir 
1,73 kr., Norra Piteå revir 1,68 kr. samt lägst nti Pajala 
revir 33,8 öre. 

Uti de revir inom Vesterbottens län, der afvittringen 
afslutats, här nettobehållningen per hektar vexlat mellan 55 
öre uti Norsjö revir oeh 88,s öre uti Umeå revir. Största 

behållningen för kub.-meter erhölls bland länets revir uti 
Umeå revir 2,31 kr., Norsjö revir 2,24 kr. samt Skellefteå 
revir 1,97 kr. Lägsta behållningen för kub.-meter visade sig 
uti Degerfors revir 1,68 kr. Inom Burträsks revir hafva 
under berättelseåret större virkesf'örsäljningar ej förekommit, 
hvarföre ock utgifterna för under skogsstatens vård och för-
valtning stående skogar med 340,84 kr., eller 2,6 öre per 
hektar öfverskjuta inkomsterna från samma skogar. 

Inom Jemtlands län här behållningen per hektar vexlat 
mellan 2,91 kr. uti Herjeådalens revir och 1,19 kr. uti Vestra 
Jemtlands revir. Uti Östersunds revir hafva utgifterna med 
57 öre per h'ektar öfverskjuta inkomsterna. För kub.-meter 
erhölls största behållningen inom Östra Jemtlands revir 5,88 
kr. och den lägsta inom Vestra Jemtlands revir 2,8 9 kronor. 

Inom Södra Norrlands distri'kt, omfattande Vesternorr-
lands och Gefleborgs län, här behållningen per hektar vexlat 
mellan 8,96 kr. uti Norra Helsinglands revir och 1,33 kr. uti 
Södra Helsinglands revir. Norra Medelpads samt Vestra 
Helsinglands revir visade sig under året hafva gatt med för-
lust, beroende derpå att afverkningsrätten å ett flertal der-
inom liggande kronoparker är på flera ars afverkningstid 
upplåten åt enskilda eller bolag, hvilka under berättelseåret 
ej derå uttagit större virkesbelopp. Största behållningen för 
kub.-meter inom distriktet erhölls uti Norra Helsinglands 
revir 4,82 kr., Mellersta Ångermanlands revir 3,89 kr. oeh 
Södra Ångermanlands revir 3,5o kronor. Lägsta behållningen 
80 öre per kub.-meter — förutom i de ofvan u'ppgifne revir, 
inom hvilka utgifterna öfversköto inkomsterna — uppstod 
uti Gestriklands revir, hvarest det försålda virket till stor 
del utgjorts af skadad skog. 

Inom Bergslagsdistriktet, omfattande Kopparbergs, Verm-
lands, Örebro och Vestmanlands län, här nettobehållningen 
per hektar vexlat mellan 6,59 kr. uti Årvika revir och 58 
öre uti Särna revir. Behållningen för kub.-meter åter här 
vexlat mellan 2,8 5 kr. uti Köpings revir och 2 öre uti Örebro 
revir. Uti Österdalarnes revir, från hvars kronoparker någon 
virkesförsäljning icke under året egt rum, hafva utgif'terna 
med 16 öre per hektar öfverskjutit inkomsterna. 

Inom Östra distriktet, omfattande Upsala, Stockholms, 
Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län här största 
behållningen per hektar erhållits inom Finspångs revir 7,21 
kr. och lägsta 1,31 kr. uti Örbyhus revir. Behållningen för 
kub.-meter var högst inom Enköpings revir 2,6 3 kr. och lägst 
inom Åkers revir 1,04 kronor. Dessutom öfversköto utgifterna 
inkomsterna uti Gotlands revir med 3,86 kr. per hektar. 

Inom Vestra distriktet, som omfattar Skaraborgs, Elfs-
borgs samt Göteborgs och Bohus län, här behållningen per 
hektar under berättelseåret vexlat mellan 11,16 kr. uti Vadsbo 
revir och 1,48 kr. uti Hunnebergs revir. Största behållningen 
för kub.-meter visade sig uti Vadsbo revir, utgörande 2,21 

Behållning per 
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kr., lägsta deremot uti Vartofta revir l , n kr. Uti Marks, 
Svältornas och Bohus revir öfversköto utgifterna inkomsterna 
med resp. 22 öre, 31 öre och 3, is kr. per hektar. 

Inom Smålands distri'kt, omfattande Kal·mar län med 
Öland, Jönköpings och Kronobergs län, erhölls år 1882 största 
behållningen per hektar uti Kalmar revir ll,8skronor. N'ärmast 
i ordningen var Eksjö revir 9,40 kr. och Vestbo revir med 
4,3 9 kr. Lägsta behållningen per hektar 2,04 kr. visade sig 
uti Jönköpings revir. För Tjusts, Ölands och Sunnerbo revir 
uppstod för de under skogsstatens vård oeh förvaltning stående 
skogar, uti hvilka således t. ex. sådana ej inberäknas, för 
hvilka skogsarrenden erläggas, en fÖrlust af resp. 4,13 kr., 
25,6 öre och 2,62 kr. per hektar. Behållningen för kub.-meter 
var störst uti Kalmar revir 8,10 kr. och lägst Jönköpings 
revir 88 öre. 

Inom Södra distriMet, omfattande Hallands, Blekinge, 
Kristianstads och Malmöhus län, hafva reviren i allmänhet 
gatt med förlust, beroende dels derpå att från kronoskogarne 
derstädes ej stor myckenhet virke kuhnat afyttra», dels ock 
deraf att en stor del af skogsmark en, om ej den största, hvaruti 
äfven ingå till kronan nyligen inköpta marker, är skoglös, 
å hvilken mark årligen ganska omfattande skogsodlingsåtgär-
der vidtagas, hvilka åter öka utgifterna. 

Vidare torde böra beaktas, att behållningen fÖr kub.-
meter för vissa revir stält sig särdeles lågt, beroende derpå, 
att största afverkningsbeloppen utgjorts af vid berednings-
och rensningshuggningar eller vid hjelpgallringar uttaget 
virke, hvilket, såsom varande af ringa värde, betingat lågt 
pris. Ånmärkas må derjemte att en mycket stor del af det 
från Norrbotten försålda virket bestod af skadade timmerträå. 

Den ringa snötillgången lade på mänga orter, syn-
nerligast i rikets södra delar, hinder i vägen för virkets 

utdrifning, hvarföre betydande virkesqvantiteter måste i sko-
gen öfver sommaren qvarligga. Dessa missförhållanden nt-
jemnades dock före årets slut, derigenom att förvintern med-
förde användbart slädföre, sedan mossar och kärr tillfrusit. 
På andra trakter åter, särskildt rikets norra och mellersta 
delar, voro förhållandena för virkets utdrifning till flottleåema 
särdeles gynsamma. Äfven flottningen försiggick i allmänhet 
väl. Visserligen var vårflottningen icke öfver allt gynsam, 
men genom rikliga snöfall i fjellandet under Juni månad 
kunde flottningen, som på vissa trakter då afstannat, ånyo 
fortsättas, och en myckenhet i bivatten qvarliggande virke 
nedkom till hufvudvattendragen. 

Efterföljande vägbyggnadsarbeten hafva under år 
1882 blifvit å allmänna skogar i riket utförde: Gestrih-

lanäs revir: A Ofvansjö och Torsåkers bergslagsalltnänning 
hafva under året 295 meter under sommaren farbara vägar 
an'lagts. — Olands rev.: k Basbo allmänning här en vinter-
väg af 150 meters längd upptagit», hvarjemte förut anlagda 

vägar å kronoparken Ranmingshult fullkomnats. — Stock-
holms rev.: En vägförbättring, omfattande en sträcka af 3,500 
meter, här utförts för Erlinghundra häradsallmänning. — 
Ombergs rev.: Å kronoparken Omberg här under året anlagts 
700 meter ny väg. Å Dals häradsallmänning här en vinter-
väg af 590 meters längd uppbrutits. — Vadsl·o rev.: k krono-
parken Tiveden här dels en nyanläggning af 290 meters 
längd företagits, dels ock en reparation utförts å 250 meters 
längd af äldre vägar. Å häradsallmänningen Östra Stöpen 
här längs utloppsdiket anlagts en farbar vinterväg om 
1,200 meters längd. — Vartofta rev.: k kronoparken Habo-
skogeu hafva 296 meter utaf afforslingsvägen förbättrats. 
Liknande förbättring här äfven verkstälts inom 4:de och 5:te 
blocken af häradsallmänningen Hökensås på en sträcka af 
829 meter. — Faibygds rev.: Utom förbättring af äldre vägar 
hafva å kronoparken Mösseberg till underlättande af virkes-
forsling 360 meter ny väg anlagts, hvarigenom en del af 
parken förenats med förut anlagd utfartsväg från allmänningen 
Mösseberg. — Kinne rev.: Omfattande vägförbättringar hafva 
under året utförts. — Hunnel·ergs rev.: Vidlyftiga reparatio-
ner å vägar inom kronoparken Halle-Hunneberg hafva under 
året vidtagits. — Marks rev.: Å kronoparken Trenningshult 
här uppbrutits och planerats 356 meter ny väg, hvarjemte 
den år 1880 uppbrutne utfartsvägen å kronoparken Veden 
grusats samt diken upprensats. — Svältornas rev.: Från krono-
jägarebostället Getlanda å Ollestads kronopark här under 
året anlagts ny utfartsväg, 321 meter. — Dessutom hafva å 
kronoparken Edsmären reparationer af äldre vägar utförts. — 
Ölands rev.: Inom 2:dra blocket af Böda kronopark här plane-
ring påbegynts af 7,005 meter vägar, hvarjemte den 1881 på-
begynta vägsträckan å samma block fullbordats, sedan åter-
stående 694 meter planerats oeh försetts med diken. —Hallands 
rev.: Utfartsvägen från Kila kronomark öfver hemmanet Bök-
hult här under året blifvit färdiglagd på en sträcka af 178 meter. 
Derjemte här vägen från Fammarps kronojägareboställe i 
rigtning mot Möllegården förbättrats. — Engelholms rev.: 
Genom »Vestra planteringen» hafva lärlingarne vid Daniels-
lunds skogsskola under året anlagt en väg af 160 meters längd. 

Följande arbeten till flottningens befrämjande hafva 
nedlagts i vattendrag, i hvilka virke från kronans sko-
går flottas. Tärendö rev.: I sammanhang med sjötapp-
ning hafva Kirnajärvi åbor rensat en del af Lehtimäjoki, 
hvarigenom flottningen från Ohtanajärvi kronopark tmder-
lättas. Likaledes hafva Limingajärvi åbor rensat hela Riera-
joki, så att virke här kan flottas från Limingajärvi krono-
park. Vid norra ändan af Limingajärvi här bolaget Berg-
man, Hummel & C:ni uppbygt dam samt rensat en del af 
Limingoån till förmån för flottningen så väl frän sistnämnda 
kronopark som ock från skogstrakterna i norra hörnet af 
Kalix' revir. Hämma bolag här gjort Teurajoki mellan Teura-
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järvi by och Kalix' elf flottbar, hvarigenom virkesntdrifhingen 
från Ohtanajäi·vi underlättas. — Kalix' rev.: Genom bolaget 
Bergman, Hummel & C:ni hafva vidsträekta strömrensnings-
arbeten utförts i Bönelfven, Nitsån och Lahnaån. — Gellivara 
rev.: Strömbyggnader, såsom timmerrännor, kistor och led-
bommar hafva företagits i Skröfelfven, Orrobäcken och Kattån, 
— Båneå rev.: Genom bolaget »the new Gelliware C:i limited» 
hafva strömrensningar blifvit verkstäl·la nti Eåne elf. — 
Joekmoeks rev.: Mellan Hjerta- och Harrjaurssjöarne är en 
rännbyggnad om 375 meter utförd. — Norra Piteå rev.: 
Strömrensningsarbetena i Pite elf mellan Lappmarken och 
Storforsen samt i Grundträskbäeken hafva under året MI-
bordats, hvarjemte i Sikån ledkistor anlagts oeh stenspräng-
ningar företagits. — Södra Piteå rev.: Brännfors sågverks 
aktiebolag här företagit stensprängningsarbeten i Aby elf. 
— N'orra Arvidsjaurs rev.: Strömrensningar och strömbygg-
nader, hvilka enligt kontrakt blifvit ålagde köpare af afverk-
ningsrätt till skog å kronomarker, hafva under året pågått 
och afslntats i Pilträskbäcken och Skällejaur äfvensom i Pite 
elf, der de likväl ej hunno afslutas. — Södra Arvidsjaurs rev.: 
Brännforss sågverksaktiebolag här under året fullbordat ström-
rensningsarbetena i Granträskbäc'ken mellan sjöarne Gran-
träsk och Anksjaur och anlagt dam nedanför Granträsket. 
Samma bolag här bygt dam vid Njokatr asket och upprensat 
Njokaträskbäcken. — Arjeplogs rep.: Strömrensningar äro 
utförda i Skattån, Gallackbäeken oeh Båtrabäcken. — Norra 
Lyckele rev.: Rensningsarbetena i Abbmo- oeh Olsbäckarne 
hafva under senhösten 1882 afslutats. — Vestra Åsele rev.: 
Den med virkesköp förbnndna rensningsskyldigheten af Kalm-
sjöbäcken är under året fullgjord. Genom enskild försorg 
hafva Idvattenbäcken och Långvattenån gjorts flottbara. — 
Vestra Jemtlands rev.: Under året hafva Getansån från sjön 
Getan till Näldsjön, omkring 32 kilometer, samt Damån från 
Dalsjön till Ockesjön, omkring 35 kilometer, gjorts flottbara. 

— Norra Angermanlands rev.: Genom Gideå och Hnsums 
aktiebolag här Häggsjöbäckens vattendrag upprensats och 
för allmän flottning upplåtits. — Södra Angermanlands rev.: 
Genom sågverksegares försorg hafva smärre vattendrag under 
året flottbavgjorts. — Eunnel·ergs rev.: Å flottleden på Hnnne-
berg här en af vattenflöde sönderskuren bank blifvit istånd-
satt. — De på grund af nåd. Bref den 7 febr, 1873 oeh 7 
dec. 1877 anbefalde undersökningar af flottbara vattendrag, 
hvilka undersökningar enligt föreskrifterna i nämnda nåd. 
Bref endast skolat omfatta sådana vattendrag inom Norr- oeh 
Vesterbottens län, som äro eller kunna blifva flottleder för 
skogsprodukter från kronoparker och kronomarker derstädes, 
hafva jemlikt derom meddelad föreskrift utsträekts till sådana 
vattendrag inom Vesternorrlands län, hvilka äro naturliga 
afforslingsvägar för skogsprodukter från Vesterbottens län. 
Under berättelseåret hafva dessa undersökningar afslntats, i 

det att nedanstående vattendrag nndersökts oeh följande be-
räkningar uppgjorts öfver den virkesmängd i längdmeter, 
som ansetts för flottledsbyggnaderna i dessa vattendrag be-
höflig, äfvensom öfver kostnaderna för byggnadernas ut-
förande, nämligen: 

Vid några af inom Dorothea socken varande vattendrag, 
för hvilka här ofvan kostnadsförslag upptagits, hafva skogs-
tillgångarne befunnits vara så ringa å de efter afvittringen 
antagligen xtppstående kronoöfverloppsmarkerna, att förrätt-
ningsmännen varit tveksamme, huruvida dessa vattendrag 
borde föreslås att till flottleder upprensas. Då emellertid 
skogtillgången å angränsande trakter är god samt rensnings-
och byggnadskostnaderna jemförelsevis låga, hafva likväl 
kostnadsberäkningar ansetts böra uppgöras äfven för dessa 
vattendrag. 

För följande revir föreligga uti revirberättelserna 
närmare uppgifter om för skogsarbeten gängse pris å 
mansdagsverken under olika årstider: 

Dagsverks-
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Inom de norrländska reviren här upprensning af 
af rågångar företagits inom: Tärendö revir med 91,5 
kilometer; Luleå rev. omkring kronoparkerna Lilla Lapp-

träsk, Gyttjeån, Fisklösträsk, Kloken och Lakaträsk; Umeå 
rev., der påbegynta rensningar fortgått, samt inom Gestr%k-
lanäs revir omkring Ofvansjö, Högbo och Järbo pastorsbo-
ställens skogar. 

Hägnadsarbeten, dels nystängning dels omstängning för 
de skogar, som stå under skogsstatens förvaltning och vård 
äro ntt'örda inom följande revir: 

Reparationer af äldre hägnader hafva dessutom utförts 
inom Ombergs, Gbotlancls, Stockholms, Vadsbo, Vartofta, Fal-
bygds, Hunnebergs och Engelholms revir. 

Kostnaderna för trägärdesgårdar hafva vexlat mellan 4 
och 20 öre per meter; för stengärdesgårdar hafva kostnaderna 
uppgått till 0,45 å 1,68 kronor per meter. 

I och för torrläggning af vattensjuk mark å all-
männa skogar, hafva under år 1882 dikningsarbeten, be-
stående såväl i upptagande af nya som i upprensning af re-
dan befintliga diken, utförts inom 21 revir i mellersta och 

södra landet till en sammanlagd dikeslängd af i rundt tal 
54,700 meter. Häraf upptogos nya diken till 41,860 meters 
längd, och förevarande diken upprensandes till en längd af 
12,840 meter. 

Af revirberättelserna framgår, att frösättningen hos 
våra skogbildande barrträd, tallen och granen. varit för 
det förra trädslaget svag eller medelgod och för det senare 
mycket svag. 

Inom följande revir säges dock föråret hafva vavit bättre, 
nämligen: 
för tall: rikligt uti Torneå, Pryksdals och Stockholms revir. 
v gran: rikligt i Torneå och medelgoät i Kalix revir. 

Några större fröinsamlingar hafva med anledning af 
det i allmänhet svaga fröåret icke blifvit verkstälde å all-
männa skogar. 

Såväl de verkstälda sådderna som planteringarne i Återvä-. 
mellersta och södra delarne af landet hafva i följd af den 
rikliga nederbörden under sommaren visat vackra resultat. 
Deremot var återväxten på sjelfsåningshyggen mindre full-
ständig, enär frösättningen varit mycket svag. — I Norrland 
och Dalarne åstadkommes skogens föryngring i allmänhet 
utan större svårighet geno'm naturens egen försorg; en ända-
målsenligt utförd afverkning underhjelper äfven väsentligt 
återväxten derstädes, så att större kulturåtgärder anses kunna 
undvaras, då genom endast de äldre timmerträdens utta-
gande tillräckligt antal fröbara träd qvarlemnas. 

I Bil. 25 lemnas uppgift från de skilda reviren 
inom landet å de inom allmänna skogar befintliga plant-
skolors antal och ytvidd så väl vid årets början som vid 
dess slut. Äfven redogöres deri för de förändringar, som 
under året egt rum, i det både de under året nyanlagda och 
igenlagda plantskolornas antal och ytvidd angifvas. I samma 
bilaga uppgifves äfven fröåtgången i plantskolorna, de om-
skolade plantornas antal samt beloppet af sålda eller utde-
lade plantör. Inom de nordliga länen, hvarest skogsåter-
växten, såsom ofvan nämndes, beräknas uppkomma genom 
de vid afverkningen qvarlemnade trädens egen besåning, äro 
ingå plantskolor å allmänna skogar anlagda. A de allmänna 
skogarne i öfriga landet funnos vid årets början 1,622 plant-
skolor, omfattande en sammanlagd ytvidd af 55,0984 hektar. 
Vid årets slut uppgingo de deremot till 1,633 stycken med 
en ytvidd af 57,9784 hektar. Under året hade 295 nya plant-
skolor, omfattande 10,0994 hektar blifvit anlagde, men deremot 
284 stycken med 7,2194 hektars ytvidd blifvit åter till skogs-
marken utlagde. Plantskolorna hade sålunda under året 
ökats med 11 stycken, omfattande en areal af 2,88 hektar. 
Bland distrikten förefans största antalet plantskolor inom: 
Östra distriktet, utgörande 770 st. med en sammanlagd yt-
vidd af 18,i6s hektar, Bergslags-distriktet 351 st. med 9,259 
hektar, Vestra distriktet 348 st. med 13,899 hektar samt Små-
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Iands-distriktet 100 st. med 4,4is hektars ytvidd. Följande 
uppställning tydliggör inom hvilka revir största antalet eller 
största ytvidden plantskolor föref'ans vid 1882 ars slut. 

Fröåtgången vid sådd uti dessa plantskolor uppgick inom 
hela landet sammanlagdt till 1,369,7 2 kilogram och här varit 
störst inom följande revir: Sunnerbo 106,94 kg., Hnnnebergs 
102,8 7 kg., Eksjö 94,41 kg., Köpings 87,29 kg., Malmöhus 
86,29 kg., Värends 84,87 kg., Åhus 59,50 kg-, Östkinds 56,50 
kg., Örebro 55,68 kg., Marks 43,74 kg. samt Åkers 43,30 
kilogram. 

Uti plantskolorna omskolades under berättelseåret 3,038,891 
plantör. Största antalet 858,573 plantör omskolades i Östra 
distriktet, 692,548 st. i Bergsslags-distriktet samt 604,325 st_ 
i Vestra distriktet. 

Från plantskolor å allmänna skogar hafva under året 
försålts 2,249,447 plantör och kostnadsfritt utdelats 1,147,622 
plantör (Bil. 24). 

Bil. 25 lemnar närmare uppgifter öfver omfattnm-
gen af de skogsodlingsåtgärder, som under år 1881 blifvit 
verkstälde å allmänna skogar. Någon skogsodling eger i 
allmänhet ej rum i norrländska skogarne. Äfven uti ett 
stort flertal allmänna skogar inom mellersta och sÖdra landet , 
qvarlemnas vid århyggets afverkning ett afpassadt antal 
fröbara träd för att genom dem vinna återväxt. Endast i 
de fall, då en sådan ej efter viss tid visar sig eller ock kal-
huggning företagits, åstadkommes återväxten med konst genom 
plantering eller sådd. 

Uti nämnde bilaga framlägges en öfversigt dels af den 
ytvidd i hektar, hvarå fullständig skogsodling eller endast 
bjelpkultur vare sig efter skogsodling eller efter sjelfsådd 
egt ram, dels af den dervid använda mängden af plantör 
eller frö samt slutligen af kostnaderna för de olika skogs-
odlingsmetoderna. Plantering bar under året verkstälts å 
inalles i rundt tal 1,390 hektar, då deremot sådd vunnit 

användning endast å 768 nektar. Vid fullständig skogs-
odling här plantering användts å 794,31 nektar och sådd å 
597,57 hektar. Vid hjelpkultur såväl efter skogsodling som 
sjelfsådd här deremot plantering användts i långt större ut-
sträekning än sådd, nämligen i förra fallet å 419,84 hektar 
oeh. i senare å 174,74 hektar, under det att medelst sådd 
hjelpkultiverats respektive 99,48 och 70,67 hektar. 

Till ofvannämnda skogsodlingar hafva användts: 

Ofvan anförda sifferuppgifter om skogsodlingens omfatt-
ning å de allmänna skogarne måste dock betraktas som ett 
mimimum, emedan ej tillräcklig kännedom kunnat vinnas 
om alla de skogsodlingsarbeten, som under året blifvit ut-
förda af boställsinnehafvare samt arrendatorer af kronojord. 

Kostnaden för fullständig skogsodling både plantering 
och sådd uppgick under året till 20,789,3 7 kronor, vexlande 
per hektar mellan 9,37 kr. i Östkinds revir och 68,58 kr. i 
Ölands revir. Kostnaden för hjelpkultur belöpte sig till 
9,134,24 kr. De störa vexlingarne i pris äro i förstå hand 
beroende af skogsodlingssättet, men äfven af plantskolornas 
afstånd från kulturplatserna, dagspenningens storlek m. m. 

I Bil. 26 meddelas närmare uppgifter om de ut-
förda hjelpgallringarnes utsträckning såväl till areal som 
virkesmassa, virkets värde, de med gallringarne förenade 
kostnader, samt penningebehållningen per hektar och för kub.-
meter samt slutligen den nttagna skogens medelålder. Samt-
liga hjelpgallringarne, som under året inom 24 revir före-
tagits å inalles 547,40 hektar, haf'va omfattat 8,697,4i kub.-
meter, med ett beräknadt värde af 18,397,09 kr. Kostna-
derna belöpte sig till 6,329,81 kr., hvadan en behållning upp-
stod af 12,067,28 kr., utgörande i medeltal 22,o4 kr. per 
hektar oeh 1,39 kr. för kub.-meter. Största utsträckningen 
visade hjelpgallringen inom följande revir: 
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Största nettobehållningen för hjelpgallring lemnade föl-
jande revir: 

.För öfriga revir understiger Hettobebållningen per hektar 
16 kr. och fÖr kub.-meter 1 kr. Uti ett revir, Stockholms, under-
stego inkomsterna för det hjelpgallrade virket dermed före-
nade kostnader. 

Följande skogseldar af mera nämnvärd omfattning 
omförmälas i revirförvaltarnes årsberättelser hafva inträffat 
inom nedannämnda revir: Torneå revir: Inom Öfver-Torneå 
kronopark hafva omkring 200 hektar härjats af skogseldar. 
Jockmocks revir·. I närheten af Ofver-Lnle sockengräns här-
jades 45 hektar af angränsande kronomark. Hor sj¯ö revir; 
Å kronomarker inom Måla socken hafva under sommaren 
sex skogseldar nppstått oeh förhärjat omkring 420 hektar. 
Två af dessa hade större utsträckning, nämligen en som bör-
jade den 3 och en annan den 5 juli; den förra dämpades 
påföljande natt, den senare den 6 juli oeh derpå följande 
natt. — Burträshs revir: Under förra delen af juli månad 
härjaåes omkring 150 hektar skogsmark å kronoparken Björn-
berget af skogseld. — ¯Degerfors revir: Inom kronoparken 
Aman hafva omkring 690 hektar öfverfarits af skogseld, 
hvarjemte 7 smärre eldar inom allmänna skogar nppstått, 
så att den härjade arealen sammanlagdt uppgår till 980 
hektar. — Norra Lycksele revir: Flera skogseldar hafva 
under sommaren rasat inom reviret, af hvilka tvänne inom 
Sorsele bevakningstrakt öfvergått omkring 400 hektar. — 
Södra Lyc'ksele revir: Fyra omfattande skogseldar hafva 
under sammaren rasat inom reviret, af hvilka likväl endast 
tvänne berörde de allmänna skogarna: Den 24 juni förmärk-

tes eld inom privilegiiskogen Vargålandet, hvarest omkring 
200 hektar härjades. Från den 28 juni till den 1 juli rasade 
skogseld inom Fredrika socken, hvarvid utom enskild skog 
äfven kronomarker hemsöktes. — Östra Åsele revir: Ehuru 
mänga skogseldar rasat inom reviret, hafva endast tvänne 
åstadkomma större skada på allmänna skogar, nämligen en 
å kronomarken omkring f. d. krononybygget Alingsås inom 
Fredrika socken och en annan å kronomarken Hundberget i 
Åsele socken. Den f'örra öfvergiek en areal af 530 hektar 
och skadade 2,227 timmerträd, den senare en areal af 63 
hektar med omkring 1,000 sågtimmerträd jemte ungskog. — 
Östra Jemtlands revir: Under juni månad härjades af skogs-
eld omkring 20 hektar å kronoparken Ansjö, hvarvid cirka 
500 sågtimmerträd skadades. — Vestra Jemtlands revir: L· 
kronoparken Svartåsen här skogseld öfverfarit omkring 27hekt-
ar, hvarvid likväl ringa skada utöfvades å den växande skogen. 

— Norra Ångermanlands revir: Tvänne skogseldar, den.ena 
inom Anundsjö Vestra kronopark, den andra å Rödvattnets 
stoekfångstskog, hafva härjat en sammanlagd areal af 95 
hektar. — Mellersta Ångermanlands. revir: Den 2—3 juli här-
jades å Stuguvattentjälens kronopark en sträcka af 1/i mil i 
längd oeh yg mil i bredd af skogseld, hvarvid 784 st·, tim-
merträd af branden skadades. — Södra Ångermanlands revir: 
Skogseld härjade under början af sommaren å Aldernäs stock-
fångstskog cirka 70 hektar och å skogen till Bodums prest-
bol 20 hektar.' — Norra Medelpads revir: Under juni månad 
öfvergicks af skogseld 34 hektar å Oxsjö Vestra och 29 hek-
tar å Laxsjö Ostra kronoparker, hvarvid så väl äldre som 
yngre skog skadades. — Sårna revir: A kronomarker inom 
Sårna socken hafva omkring 5 hektar härjats af skogseld. 

— Elfdals revir: Under början af sommaren inträffade på 
Laggåsskogen tvänne skogseldar; brandfältet utgör 70 hektar. 
— Stockholms revir: Å enskild mark inom Österhanninge 
socken härjades omkring 97 hektar af skogseld. 

Sedan år 1863 hafva ej så våldsamma stormar rasat, 
som under det år denna berättelse afser. Så väl under vinter-
månaderna, då de voro häftigast, som under sommaren och hö-
sten förekommo stormar ehuru i olika delar af landet. Finter-
stormama voro våldsammast under februari oeh mars månader 
och gjorde stor skada inom skogarna, isynnerhet der marken ej 
var underfrusen. Stormskadorna fingo ökadt omfång deri-
genom, att vindriktningen i allmänhet var en annan än den, för 
hvilken man genom hyggenas riktning oeh följd sökt skydda 
skogsbestånden. Största förödelsen anstälde dessa stormar i 
närheten af de störa sjöarna i mellersta Sverige, hvarföre Vads-
bo, Ömbergs, Kinne, Falbygds och Slättbygds revir i jägmästar-
nes berättelser framhållas såsom särskildt hemsökta. Svårt 
skadade af vinterstormarnas framfart blefvo äfven skogarna 
inom Elfdals, Årvika, Earlstads, Fryksdals, Åskersunds, Öre-
bro, Enköpings, Stockholms, Åkers, Finspångs, Östkinds, 
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Hunnebergs, Dalslands, Marks, Vartofta, Öland och Gotland. 
Stormskador, ehuru ej så omfattande, omnämnas ock från 
Eksjö, Vestbo, Sunnerbo och Blekinge revir. Vinterstormarna 
visade sig alltså hufvudsakligen hafva rasat inom ett bredt 
bälte af landet från Vermland öfver Nerike, Södermanland, 
Vestergötland, Östergötland och Gotland samt i sina utkanter 
hafva berört södra delarna af Vestmanland och Upland samt 
norra delen af Småland. Under sommaren, särskildt under 
juli månad, rasade orkanlika stormar inom landets norra 
delar. Störa skador hafva der enligt uppgifter i jägmästar-
nes årsberättelse!· åstadkommits inom följande revir: Norra 
Piteå, Södra Piteå, Södra Arvidsjanrs, Skellefteå, Norsjö, 
Östra och Vestra Åsele, Södra Ångermanlands samt Södra 
Helsinglands revir. Höststormar åstadkomma skador inom 
Åhus och Malmöhus revir. 

Stormskadorna hafva hufvudsakligen bestått deri, att dels 
enskilda träd dels större eller mindre skogstrakter kull-
kastats, hvilket föranledt omfattande rensningshyggen, som 
på flere skogar omfattat större virkesbelopp än den normala 
årsafverkningens. En annan följd af stormarna visade sig 
först fram på sommaren, nämligen grantorkan, som på några 
ställen af Vermlands län uppträdde inom hela skogstrakter. 
Slutligen omtalas från Blekinge, att vinterstormarne, genom 
att å Torsö flygsandsfält upprycka tallplantor och sandhafre, 
åter satt förut bunden flygsand i gång. 

Snytbaggarne (Hylobius Abietis L.) hafva verkstält 
ganska stor skada å plantskogen inom åtskilliga revir. 
Så hafva inom Ölands revir 267,000, inom Slättbygds 

revir, förutom 60 liter oräknade snytbaggar, 181,000 och 
inom Örbyhus revir 45,500 fullbildade dylika insekter in-
samlats och dödats, förutom en oerhörd mängd larvyngel. 
Barkborrarne (Tomicus typographus) hafva inom Jönköpings 
revir härjat en skogstrakt om 20 nektar inom Akers socken 
samt tillika gjort betydande skador på Öland. Ollonborrens 
(Melolontha vulgaris) larver hafva under berättelseåret an-
stält förödelse bland kulturerna å kronoparken Riekarum 
af Åhus revir. Sprittmaskar, larven till tallstekel (Lophy-
rus pini), hafva uppträdt inom tallkulturer å Svältorna. 

Köld oeh frost hafva skadat återväxten på vissa trakter 
af Vestergötland, isynnerhet inom Vadsbo revir, samt på 
Öland, der sigta frostnatten inföll den 18—19 maj, på förra 
stället deremot natten till den 1 juli. Sorkar hafva gjort 
skada på ungbokar inom Eksjö revir. På kronoparken Hunne-
berg här det allt för stärka elgståndet i brist på annan 
vinterföda börjat i oroväckande grad skada tallkulturema. 

Sjukdomen »sehtttte», tallkulturernas värsta fiende, här 
uppträdt på ett stort antal ställen inom landets mellersta 
och södra provinser. Särskildt omnämnas denna farsots härj-
ningar såsom svåra inom Vadsbo, Hunnebergs, Svältornas, 
Bohus och Ölands revir. 

Enligt hvad Bil. 27 utvisar, här det under år 1882 
å allmänna skogar i riket åverkade och i beslag tågna vir-
ket utgjorts af: 

och här sammanlagda kubikinnehållet häraf beräknats till 
8,026,7i kub.-meter. Af i fråga varande virke komma 7,682,83 
kub.-meter på de norrländska länen och Dalarne, nämligen 
3,126,99 kub.-meter i Norrbottens län, 2,265,95 i Vesterbot-
tens, 25,25 i Jemtlands, 395,75 i Vesternorrlands samt 1,868,89 
kub.-meter i Kopparbergs län. 

Motsvarande belopp utgjorde: 

Angående den vigtigaste af ofvannämnde under år 1882 
i beslag tågna virkesposter, nämligen 7,260 timmerträd oeh 
timmer, visar dess antal ett mindre belopp än under de när-
mast föregående åren, då det åverkade beloppet uppgått till: 

Åtgärden att onytiiggöra sådant beslagsvirke från all-
männa skogar, som ej kunnat till antagligt pris afyttras, här 
under år 1882 mast vidtagas, förutom inom de båda nord-
ligaste länen, der så årligen varit förhållandet, äfven inom 
Kopparbergs län (likväl blott med 1 timmer), och uppgiek 
sammanlagda beloppet till 727,58 kub.-meter, hvaraf 398,58 
i Norrbottens, 328,60 i Vesterbottens samt 0,4 i Koppar-
bergs län, hufvudsakligast bestående uti 1,059 st. timmer och 
sparrar. Åntalet under de närmast föregående åreu onyttig-
gjorda timmerträd eller timmer uppgick till: 

Såsom Bil. 29 närmare upplyser, äro af skogs-
personalen eller genom dess försorg under år 1882 
inalles 464 förbrytelser mot skogsförfattningarne åtalade 
inför domstol. I 251 af dessa mål fåldes svaranden till an-
svar, men frikändes i 37 mål, hvaremot 176 mål ännu vid 
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årets slät voro oafgjorda. De ådömda böterna nppgingo till 
8,425 kr., förutom 1,727,26 kr. skadeersättning. Beträffande 
de mål, hvaruti svaranden blifvit fäld, hafva derför uti före-
gående årsberättelser uppgifvits följande summor: 

Betning och höslåtter å under skogsstatens vård 
och förvaltning stående skogar utarrenderas i allmänhet 

på ett eller flera år, derest ej, såsom vid åtskilliga härads-
allmänningar är fallet, dessa förmåner blifvit till dertill be-
rättigade personer kostnadsfritt upplåtne. Å de vidsträekta 
kronomarkerna i Norrland anses i allmänhet betningen ej 
vara af mera skadlig betydelse för återväxten, hvarför ej 
heller stängselarbeten i större omfattning derstädes företagas. 
I öfriga delar af landet deremot, der trakthyggesbruket 
är mera allmänt infördt, inhägnas de yngre årshyggena eller 
fredas från beteskreaturens åverkan genom vallning, der så-
dant synes nödigt. 

Utgifterna för hägnaders uppförande å allmänna skogar 
hafva enligt Bil. 30 under året belöpt sig till 13,491,59 kr. 
Inkomsterna för mulbete utgjorde 24,207,45 kr. samt för hö-
slåtter och löftägt 9,851,9 6 kr., eller tillsammans 34,059,41 
kr., hvadan nettobehållningen uppgiek till 20,567,82 kronor. 
Af årets behållning förekommo de högsta beloppen inom 
Ombergs revir 3,925,93 kr., Enköpings 3,531,48 kr., Östkinds 
2,284 kr., Ölands 2,076,os kr., Eksjö 1,557,94 kr., Mellersta 
Ångermanlands 705,so kr., Skellefteå 625,28 kr., Vestra Jemt-
Jands 553,20 kr., Slättbygds 472,52 kr. och Burträsks revir 
422,io kronor. Inom nio revir, nämligen Kopparberg», Ore-
bro, Vesterås, Olands, Finspångs, Vartofta, Falbygds, Marks 
och Malmöhus revir öfversköto hägnadskostnaderna inkom-
sterna för mulbete och höslåtter med sammanlagdt 2,022,05 
kronor. Härvid bör anmärkas, att inom ett af dessa ī evir, 
Falbygds, betningen var afgiftsfri. 

Motsvarande nettobehållning utgjorde: 

Enskildes skogar. 

Enligt Bil. 31, som blifvit ttppstäld till ledning vid 
jemförelse mellan de allmänna och enskilda skogarnes yt-
vidd, omfatta de senare, inberäknadt betesmark samt fjell 
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och andra impediment 30,033,015 hektar, utgörande 83,9 % 
af hela landets utmarksareal. 

Största arealerna enskildes skogar föreflnnas naturligtvis 
i de nordliga'ste länen, uppgående till 6,538,802 hektar i 
Norrbottens, 4,182,159 hektar i Jemtlands och 4,364,564 hek-
tar i Vesterbottens län. Närmast derefter komma: Koppar-
bergs län med 2,135,415 hektar, Vesternorrlands med 1,945,923 
hektar, Gefleborgs med 1,494,807 hektar och Vermlands län 
med 1,440,663 hektar. Af länen inom mellersta och södra 
landet omfatta de enskildes skogsmark största ytvidden inom: 
Elfsborgs län 853,059 hektar, Kalmar 792,229, Jönköpings 
751,876, Kronobergs 638,060, Östergötlands 633,749, Örebro 
617,458 och Stockholms län 541,566 hektar. Öfver 400,000 
hektar föreflnnas inom Vestmanlands, Skaraborgs oeh Söder-
manlands län. De enskildes skogsmarksareal öfverstiger eller 
i det närmaste uppgår till 300,000 hektar inom Göteborgs 
och Bohns län, Kristianstads, Hallands och Upsala län. Öfver 
200,000 hektar äro befintliga inom Blekinge och Gotlands 
län. I Malmöhus län omfatta de enskildes skogar endast 
118,054 hektar. 

Öfver 95 % af all utmark upptaga de enskildes skogar 
uti nio län, nämligen: Blekinge län 99,3 %, Malmöhus 98,2 
%, Vermlands 96,8 %, Gotlands 96,4 %, Hallands 96,2 %, Öre-
bro 96 %, Jemtlands 95,9 %, Stockholms 95,6 % och Göte-
borgs oeh Bohus län 95,2 %. De enskildes skogar omfatta 
öfver 90 % uti tio län, nämligen: Kalmar och Elfsborgs län 
94,3 %, Jönköpings län 93,8 %, Kristianstads 93,i %, Vest-
manlands 92,8 %, Kronobergs 92,6 %, Östergötlands 92,5 %, 
Gefleborgs 92,i %, Skaraborgs 90,8 % samt Vesternorrlands 
län 90,o %. Endast uti fem af de 24 länen understiger 
arealen af enskildes utmark 90 % nämligen uti: Norrbottens 
län 67,7 %, Vesterbottens 80,2 %, Kopparbergs 82,3 %, Upsala 
86,2 % samt Södermanlands län 88,6 %. 

A skattehemman — omförda från nybyggen i Norr-
land — med inskränkt disposition till skogen, hafva i. 
likhet med föregående åren, med beräkning af skogarnes 
afkastningsförmåga, årsafverkningarne blifvit af vederbörande 
revirförvaltare utsynade. För flera af hithörande skogar äro 
husbållmngsplaner faststälda eller afverkningsbeloppen be-
stämda med stöd af verkstäld noggrann taxering. 

Inom några revir hafva med vederbörligt tillstånd ut-
stämplats betydande antal enligt skogsförordningen af den 29 
september 1874 s. k. undermåliga träd, t. ex. i Kalix revir 
2,644 st. i oeh för rödjande af odlingsmark. 

På grund af den för Gotland gällande nådiga förord-
ningen af den 10 september 1869 här under år 1882 skogs-
besigtning företagits derstädes vid hemmanet Halfvards i 
Vesterhejde socken, dock utan påföljd af saluförbud för ega-
ren. Sådant förbud egde förut rum för hemmanet Bendes i 
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Angå socken; men sedan egaren fullgjort bristande skogs-
odlingsskyldigheter, här detta förbud under året uppbört. 

På de under skogsstatens uppsigt stående enskildes flyg-
sandsfält i Hallands, Blekinge och Kristianstads län, hvilka 
(Bil. 32) omfatta en ytvidd af 3,135,8 5 hektar, 'hafva under 
året efterföljande skogsodlings- och afdikningsarbeten blifvit 
verkstälde, nämligen: 

Eallands revir: Å fem enskildes flygsandsfält hafva uti 
upptagna plantskolor utsåtts 14,8 5 kilogram tall- ocb 3,6 o 
kilograni granfrö. Å 16,84 hektar af 'dessa fält hafva 29,000 
tall- och 1,700 granplantor utsatts samt 6,42 kilogram tallfrö 
blifvit sådt. 

A samma fält hafva i och för torrläggning af vattensjuk 
mark upptagits inalles 4,782 meter nya diken, hvarjemte 
111 meter äldre diken upprensats. 

Ähus revir: Å Östra och Vestra Täppans flygsandsfält 
hafva under året utplanterats 1,500 tallplantor, och i plant-
skolorna till Nya Espet här utsåtts 17 kilogram tallfrö. 

Förutom de taxeringar af enskildes skogar, som 
pågått i afsigt att vinna närmare kännedom om såväl 
den nuvarande skogstillgången som ock storleken af 

den årliga eller periodiska virkesmängd, som dessa skogar 
kunna afkasta, hafva äfven skogshushållningsplaner upprättats 
för enskildes skogar såväl inom de norra som södra orterna. 

Om utsträckningen af enskildes till ordnad hushållning 
indelade skogar vid 1882 ars slut lemnar Bil. 33, upprättad 
på grund af revirförvaltarnes meddelanden, närmare upplys-
ning. Af nämnde bilaga framgår, att inom landet 381 en-
skildes skogar med en samnianlagd areal af 765,258,43 hek-
tar — hvaraf 652,255,01 hektar ren skogsmark och 113,003,42 
hektar impediment — skötas efter rationella hushållnings-
planer. De flesta och största bland dessa skogar äro belägna 
i mellersta landet och tillhöra i allmänhet de större bruken 
i Nerike, Vermland, Upland, Södermanland, Öster- och Vester-
götland. 

Följande åtgärder till förbättrad skogsskötsel inom 
skilda länen, som under berättelseåret vidtagits af 

landsting, hushållning'ssälls¯kap eller gillen in. m. hafva kom-
mit till skogsstyrelsens kännedom. 

Inom Ångermanlands län här ett sällskap bildats för att 
genom kultur befordra skogsåterväxten, hvarjemte undervis-
ning i skogshushållning meddelas vid länets Iandtbruksskola. 
— Geflel·orgs läns hushållningssällshap verkar för höjandet 
af skogsskötseln genom att tillhandahålla barrträdsfrö åt dem, 
som vilja verkställa skogssådder, genom att uppmana till och 
lemna undervisning uti insamlande af skogsfrö, under löfte 
att genom uppköp af insamlade kottar och frö förmedla han-
deln dermed. Hushållningssällskapet här derjemte i afsigt 
att bilda skickliga kolare anordnat en kolarskola, hvilken, 

på det kunskapen om bästa kolningssätten må blifva möjligast 
allmänt spridd, under olika år flyttats till skilda trakter inom 
länet. — Vermlands läns hushållningssällshap här beviljat 
ett anslag af 600 kronor till bekostande af en skogsingeniörs 
verksamhet inom länet, till hvilket ändamål landstinget an-
slagit ett lika stort belopp. — Örel·ro läns landsting och 
hushållning ssällshap hafva äfven under år 1882 visat sitt 
värma intresse för en bättre skogshushållning genom anslag 
till Presteruds skogsskola, genom bekostande af en skogs-
ingeniör att åt enskilde skogsegare lemna råd och upplys-
ningar rörande skogarnes ändamålsenliga vård och skötsel, 
hvarförutan hushållningssällskapet för skogskulturens inom 
länet främjande anslagit 1,500 kronor årligen att utgå för 
åren 1882—1884. — Vestmanlanäs läns landsting och hus-
hållningssällshap hafva liksom de tvänne föregående åren 
hvartdera anslagit 750 kronor för skogsplantering inom länet, 
företrädesvis å käla trakter, belägna i mera befolkad ort, 
och här en ordinarie plantör med biträde af fem extra dylika 
inom länet varit verksamma. — Upsala läns landsting här 
jemväl för år 1882 anslagit 1,500 kronor till skogsodling å 
förnämligast mindre skogsegares utmarker, och här nämnde 
anslag under året anlitats i något högre grad än förut. — 
På Stocl·holms läns hushållningssällshaps bekostnad här lik-
som föregående år undervisning i skogsodling, fröinsamling 
och fröklängning m. m. meddelats uti folkskolor inom flera 
soeknar. — Södermanlands läns hushållningssällsl·ap här för 
år 1882 höjt det förut beviljade anslaget till skogskulturers 
främjande från 1,500 till 2,500 kronor. Dessa medel skola 
på följande sätt användas: »Till personer, som anmäla sig 
vilja verkställa skogssådd eller anlägga plantskolor, lemnas 
kostnadsfritt skogsfrö af tall-, gran och lärkträd samt ett be-
gränsadt antal plantör af samma trädslag, hvarjemte af an-
slagna medel resekostnadsersättning och dagtraktamente 
lemnas åt erfarne personer, som ordna och leda skogsodlings-
arbetena. Äfven utdelas kostnadsfritt skogsfrö och plantör 
till folkskolor, hvarest barnen af sakkunnig person nndervisas 
i sådd och plantering.» — A¯kers och Selel·o häraders gemen-
samma hushållningsgille här till skogshushållningens främ-
jande verkat i samma riktning som länets hushållningssällskap. 
— Östergötlands hushållning ssällshap aflönar fortfarande 
trenne skogsplantörer, som utan annan ersättning af de en-
skilde skogsegarne än husrum och fri kost biträda dessa med 
kulturers verkställande och plantskolors anläggning, hvarvid 
skogsfrö kostnadsfritt tillhandahålles. Dessutom här hushåll-
ningssällskapet under året antagit en länsforster med en aflö-
ning, förutom reseersättning, af 600 kr. för tjenstgöring under 
månaderna april—november. Denne- tjenstemans åliggande 
är att meddela råd och upplysningar rörande skogars rätta 
skötsel och vård, att anordna hjelpgallringar, utsätta hyggen 
in. m. — Mfsborgs läns landsting och t·vänne husMUnings-
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sällskap hafva under år 1882 lemnat störa anslag till skogs-
odling å enskildes marker, nämligen landstinget 6,000 kronor 
och hvardera af hushållningssällskapen 1,500 kronor. Det gyn-
samma resultatet af föregående ars planteringar synes hafva 
verkat uppmuntrande, och det erbjudna tillfållet att få sina 
käla marker snart sagdt kostnadsfritt skogbeklädda, här be-
gagnats af ett stort antal hemmans'egare, företrädesvis af 
allmogeklassen. En förening finnes äfven inom länet, som 
här insamling af skogsfrö till föremål för sin verksamhet. — 
Göteborgs och JBohus läns hushållningssällshap här äfven 
under berättelseåret vidtagit omfattande åtgärder för främ-
jandet af skogsskötsel såväl å enskildes mark som ock å de 
al' sällskapet inköpte eller arrenderade skogsmarker. Hus-
hållningssällskapets härtill under året använda medel uppgå 
till 23,827 kronor. Enligt uppgjord redogörelse hafva å hus-
hållningssällskapets egna eller arrenderade marker samt för 
enskildes behof under är 1882 användts 2,393 kilogram skogsfrö 
och 630,000 plantör, hvarmed omkring 1,000 hektar kalmarker 
försatts i skogbärande skick. — Kal·mar läns södra hushåll-
ningssällshap söker fortfarande väcka håg för skogsodling 
å skoglösa marker såväl på Oland som fastlandet derigenom, 
att sällskapet kostnadsfritt tillhandahåller skogsfrö och plantör 
samt genom statens skogsingeniör äfven kostnadsfritt biträde 
vid och undervisning uti utförandet af sådder och planteringar, 
hvarjemte belöningar för hvarje tunnland skogsodlad mark 
tilldelas jordegare, som visat sig hafva uppdragit och under 
vissa år skyddat ungskog å minst tre tunnlands vidd. — 
Jönhöpings läns landsting och hushållningssällskap hafva 
tillsammans äfven för år 1882 anslagit 3,000 kronor att an-
vändas till skogskulturer å enskildes marker enligt med hem-
mansegarne uppgjorda kontrakt. Under året hafva med anled-
ning deraf omfattande hjelpkulturer utförts, hvarjemte omkring 
16 hektar kalmarker skogsodlats. Hushållningssällskapet här 
i likhet med föregående år anslagit 300 kronor till frökläng-
ningsanstalten vid Råslätt. — Hallands läns hushållnings-
sällshap här för året anslagit medel för kostnadsfri utdelning 
af skogsfrö och skogsplantor bland allmänheten, hvarjemte 
sällskapet, genom att i sin tjenst anställa en forstligt bildad 
plantör, velat dels bereda allmänheten nödig hjelp vid skogs-
kulturers utförande, dels oek lemna undervisning i skogs-
odling och skogsskötsel. — Blekinge läns hushållningssällslcap, 
som sedan 1867 vidtagit åtgärder till förbättrad skogsskötsel 
inom länet, här äfven för år 1882 lemnat ett förslagsanslag 
af 3,000 kronor att användas till kostnadsfritt biträde åt en-
skilde af sakkunnig person i skogshushållning under trenne 
dagar, efter hvilken tid 2 kr. om dagen erläggas af reqvi-
renten, äfvensom till utdelande af omskolade barrträdsplantor 
från bushållningssällskapets, i olika delar af länet belägna 9 
st. plantskolor mot ett pris af högst 1 krona pr 1,000 plantör. 
Från sex af dessa plantskolor hafva försålts 181,700 plantör. 

Tillsammans anses omkring 70 hektar under året blifvit genom 
hushållningssällskapets indirekta försorg skogsodlade. 

Under berättelseåret här intresset för en förbättrad 
skogshushållning å enskildes skogar i mänga trakter be-' 
tydligt stegrats. Naturligt är att detta isynnerhet varit fallet 
i de mera skogfattiga länen. Statens, landstingens och hus-
hållningssällskapens mångåriga strafvanden att hos enskilde 
skogsegare väcka håg för skogens vård och skötsel synas 
sålunda hafva allt mera vunnit gehör. Öfver 700,000 hektar 
enskild skogsmark skötas efter rationella skogshushållnings-
planer, hvarförutom å en mångdubbelt större areal skogen 
skötes af insigtsfulle skogsmän. Fröträd qvarlemnas vid af-
verkningar, skogsodlingar företagas, om ej tillräcklig naturlig 
återväxt infinner sig, hjelpgallringar, berednings- och rens-
ningshnggningar verkställas på ändamålsenliga sätt. Isyn-
nerhet utmärka sig härutinnan de större bruken och egen-
domarne i mellersta och södra landet, men äfven bland de 
mindre egendomsegarne hafva i mänga orter arbeten i och 
för en förbättrad skogsvård vidtagits, hufvudsakligen fram-
trädande i större sparsamhet vid skogens användande för 
eget behof samt bättre tillvaratagande af torr eller vindfäld 
skog och andra mindre värdefulla, förut försmådda virkes-
effekter, äfvensom genom tillkallande af en statens skogs-. 
ingeniör eller af länets, för samma ändamål anstäld, sak-
kunnige skogstjensteman till erhållande af råd och upplys-
ningar uti skogsodling eller annan åtgärd till en förbättrad 
skogsskötsel. Nekas kan dock icke, att många enskilde skogs-
egare uti olika delar af landet vid göda trävarukonjunkturer 
eller för att erhålla en tillfällig penningetillgång anlita sina 
skogstillgångar alltför hårdt och till och med stundom alldeles 
sköfla skogen. Sådana uttalanden återfinnas i många af revir-
förvaltarnes meddelanden, isynnerhet från trakter, der ännu 
någorlunda riklig skogstillgång finnes. 

Beträffande förhållandena i Norrland, så lade den för 
Norrbotten särskildt gällande lagen hinder i vägen för obe-
gränsad afverkning af smärre virkessortiment. Denna lag 
antogs af årets riksdag att gälla äfven inom Vesterbottens 
län med tillämpning från den 1 Oktober 1882, hvilket hade 
hade till följd en högt uppdrifven afverkning af sådana sor-
timent, sparrar och annat smärre virke, som sedan lagen 
vunnit tillämpning icke finge utskeppas eller försågas, derest 
afverkningen ej försiggått dessförinnan. Sålunda omförmäles 
från Shellefteå revir, att öfver 1,000,000 st. sådana smärre 
träd före den 1 Oktober å enskildes skogar fäldes. Inom 
Norsjö revir afverkades öfver 121,000 st. dylika träd och 
inom Burträshs revir minst 100,000 stycken. 

Sådana arbeten vidtagas årligen, bestående dels uti 
reparationer å och tillbyggnader i redan öppnade flott-
leder, dels i nybyggnader uti förut till virkesflottning 
använda vattendrag. Sålunda hafva inom Ångermanland 9 
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mil af Nätraelfven jemte tillflöden gjorts flottbara; inom 
Helsingland hafva rensningsarbeten utförts i Anneforsån, 
Lillån och Hässjavattnet, I öfrigt hänvisas till hvad vid redo-
görelsen för allmänna skogar under bredvidstälde rubrik här-
utinnan blifvit sagdt. 

Ehuru under en del af 1882 ars sommar torka 
var rådande, uppträdde likväl icke skogseldarne så för-
härjande som under månget föregående år. Utom hvad 

under motsvarande rubrik vid redogörelsen för de allmänna 
skogarne blifvit närondt, omförmälas följande skogseldar i 
revirförvaltarnes årsberättelser: Inom Skellefteå revir härjades 
omkring 50 hektar af skogseld. — Flera skogseldar, ehuru 
ej af omfattande utsträckning, utbröto inom Degerfors och 
Umeå revir af Vesterbottens län samt inom Mellersta och 
Södra Angermanlands revir. 

Arets svåra stormar anstälde stor förödelse på de en-
skildes skogar, hvarjemte tallplantornas farsot »schiitte» om-
nämnes från flera skilda trakter. Inom Ähus revir anstälde 
ollonborrens (Meloloutha vulgaris) larfver betydande skador 
på skogskulturerna. 

Under år 1882 hafva till enskildes tjenst anstälda' 
med statsmedel aflönade, sex skogsingeniörer utöfvat 

följande verksamhet (Bil. 34). 

Med undantag af Norrbottens, Jemtlands, Gotlands samt 
Blekinge län hafva skogsingeniörerna verkstält förrättningar 
inom landets öfriga 20 län. Förrättningarne hafva egt ram 
å 231 ställen och omfattat inalles 651 dagar. 

Med afseende å den använda tiden, hafva, de mest om-
fattande förrättningarne blifvit verkstälde i Vermlands län, 
upptagande 132 dagar, Kalmar län 127, Stockholms 64, Up-
sala 59 och Östergötlands län 47 dagar. 

Med afseende å förrättningarnes beskaffenhet, hafva skogs-
ingeniörernas arbeten bestått i: 

hvarförutom undervisning i skogsskötsel vid landtbruks- eller 
andra läroanstalter, föredrag vid landtbruksmöten eller eljest 
offentligt upptagit 51 dagar, samt 223 dagar användts till 
andra förrättningar, bestående uti lemnande af praktiska råd 
och upplysningar- uti alla till skogshushållningen hörande delar 

Jagten. 

Bland åtgärder, hvilka till jagtvårdens förbättrande 
inom landet under år 1882 vidtagits af landsting, hushåll-
ningssällskap, kommuner och jägareförbund, hafva följande 
genom revirförvaltarnes meddelanden kommit till Domänsty-
relsens kännedom: 

Norsjö kommun i Vesterbottens län här anslagit en be-
löning af 25 kronor till den, som upptäcker ock till veder-
börande anmäler olofligt elgskytte. — »Jemtlands jägareför-
l·und» arbetar för införande inom länet af en bättre jagtvård. 
— »Vesternorrlands jagtförening» utdelar belöningar för rof-
djurs utrotande samt vakar Öfver jagtlagarnes efterlefnad. 
Föreningen understödjes i sina sträfvanden genom anslag af 
landstinget och hushållningssällskapet I öfrigt verka inom 
länet tvänne skyttegillen, nämligen »Medelpads jägareförbund» 
och »STcyttesällshapet i Sundsvall» i sin mån till jagtvårdens 
fromma. — Gefleborgs läns landsting och hushållningssällskap 
hafva hvartdera för år 1882 anslagit 1,000 kronor, af hvilket 
belopp premie utgår med 3 kronor för hvarje inom länet 

dödad och behörigen uppvisad räf, örn, berguf och hönshök 
samt med 15 öre för korp eller kråka. »Södra Helsinglands 
jägareförl·und» i Söderhamn och »Gl·estriMands jägareförbmuh 
i Gefle hafva äfven till syfte införandet inom länet af en god 
jagtvård. — Kopparl·ergs läns landsting arbetar för jagtvår-
dens främjande genom utbetalande af skottpremier för dö-
dande af vissa rofdjur, och här under året sökt till elgens 
bättre skyddande åstadkomma ändring i jagtstadgans be-
stämmelser rörande fridlysning af nämnde djurslag. Äfven 
»Dalames jägareförbimd» här haft till ögonmärke jagtvårdens 
bästa. — Vermlands läns landsting här i likhet med föregå-
ende åren anslagit 1,000 kronor att utgå till skottpremier: 
t'ör dödande af räf 3 kr., för berguf och hönshök 1,50 kr. 
samt f'ör kråka 10 öre. Länsstyrelsen här utbetalt 150 kr. 
till s. k. »skidlöpande elgpolis», och hafva fÖr dessa medel 
jemte det anslag till extra skogsbevakning, som Skogssty-
relsen beviljat, sex extra kronojägare under året varit an-
stälde. »Östra Vermlands sl·ytteförening» i Kristinehamn be-
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främjar äfven jagtens vård. — Örel·ro läns landsting utbe-
talar fortfarande skottpremier för räf, dödad under sommaren» 
med 3 kr., för berguf 3 kr., för dufhök 1 kr. oct för kråka 
10 öre. »Hellefors jagtförening» utdelade under år 1882 i 
skottpenningar 288 kronor. Ett skytteförbund finnes äfven 
inom länet i Nya Kopparberget. — Enskilda jagtvårdsför-
eningar .inom vissa socknar af Vestmanlands län hafva under 
året utbetalt 10 öre för hvarje dödad kråka samt 1 kr. för 
ett tjog kråkägg. — Upsala läns landsting här för år 1882 
anvisat ett anslag af 2,000 kr. till skottpremier inom länet 
att utgå med 3 kr. för räf och berguf samt 2 kr. för hönshök. 
Länets »jagtvårdsförening» i Upsala verkar för en ändamåls-
enlig jagtvård genom sina »jagtvårdsehefer» och »jagtvårdare» 
inom orterna. Utom ofvan angifna skottpremier betalar för-
eningen äfven 10 öre för hvarje dödad kråka. Länets »skytte-
gille» här ock verkat för jagtens ändamålsenliga utöfning och 
vård. — Stockholms läns landsting och hushållningssälls¯kap 
hafva äfven under år 1882 utgifvit skottpremier för räf, berguf 
och hönshök; det af landstinget härför under året utbetalda 
beloppet utgjorde 3,591 kronor. »Svens¯ka jägareförl·undet» 
i Stockholm samt flera jagtklubbar inom länet arbeta fort-
farande för jagtvärdens främjande. — Södermanlands läns 
landsting här anslagit 2,500 kr. till skottpremier att utgå för 
räf, dödad under tiden från den 1 april till den 1 november» 
med 3 kr., för uf, dufhök och örn med 2 kr. samt för kråka 
med 10 öre. »Norra Södermanlands» samt »JönåL·rs och 
¯Röna häraders jägareförbund» utdela belöningar till dem, 
som upptäcka och beifra öfverträdelser mot jagtlagarne. — 
Östergötlands läns landsting betalar 4 kr. för räf, dödad 
under tiden från den 1 april till den 1 oktober, 2 kr. för 
hönshök och 10 öre för hvarje dödad kråka. »Östgöta jägare-
förl·und», som numera är upplöst, använder sin kassabehåll-
ning till premier uppgående ända till 40 kr., för upptäckande 
och lagförande af förbrytare mot jagtlagarne. »Svens¯ka jägare-
förbundet i Norr¯köping» betalar desslikes 6 kr. åt den, som 
upptäcker brott mot jagtlagarne och 10 kr., om lagöfver-
trädaren blir fäld. Äfven »Kinda och Ydre jägaregillen» 
söka inom länet befrämja jagten. — Gotlands läns landsting 
här fÖr året anslagit 1,000 kr. till premier för dödandet af 
rofdjur att utbetalas med föl·jande belopp: för räf 2,so kr., 
öm 2 kr., hönshök 1 kr., sparfhök 50 öre och för kråka 10 
öre. Preroierna för dödad räf hafva inom sexton kommuner 
genom deras bidrag ökats med ända till 4 kronor. Följande 
trenne föreningar befrämja en god jagtvård, nämligen: »Tisl·y 
jagtsälls¯kap» a sina arrenderade jagtmarker; »Oarlsö jagt-
och djurskyddsaktiel·olag», som genom inköp af lotter i Störa 
Oarlsö söker vårda jagten och duntägten å derstädes häckande 
ejder, gräsand, tordmul m. fl. sjöfogelarter; äfvensom »Got-
lands skarpskytte- och jägare-gille». — S¯karal·orgs läns lands-
ting utbetalar som skottpremier 3 kr. för räf, gammal eller 

ung, samt i förening med hushållningssällskapet 10 öre för 
kråka, hvilka senare utgifter delas till hälften mellan båda 
myndigheterna. — Elfsborgs läns landsting utgifver 5 kr. för 
gammal räf och 3 kr. för räfunge; för dödad kråka betalas 
10 öre samt för kråkägg 5 öre. — Göteborgs och Bohus läns 
hushållningssälls¯kap betalar genom länets »S¯kytte- och jägare-
förbund» skottpremier för dödade rofdjur. — Kalmar läns 
landsting här fortfarande anslagit medel till rofdjurs utrotande, 
utgående med 3 kr. för dödad räf och 10 öre för kråka. Å 
Södra Oland vårdar »Jagtldubben» jagten. — Jönköpings läns 
landsting betalar för dödande af räf 2 kr., för berguf och 
hönshök 1 kr. samt för kråka 10 öre. A Visingsö vårdas 
jagten väl af grosshandlanden m. m. O. Dickson. — ¯Krono-
l·ergs landsting och Hushållning ssällskap hafva lemnat anslag 
till skottpremier för rofdjur och roffoglars dödande, hvilka 
utbetalas genom »Södra Smålands jagtförenings» försorg med 
följande belopp: för räf, dödad under tiden från den 1 april 
till den 1 oktober, 4 kr., örn 5 kr., uf 4 kr., hönshök 4 kr. 
samt för kråka 25 öre. — Hallanäs läns landsting här lem-
nat anslag till premier för räf, dödad under tiden från den 
1 april till den 1 oktober, att utgå med 2 kronor, under 
vilkor att kommunerna bidraga med hälften. — Blekinge 
läns landsting här i likhet med föregående år utgifvit skott-
premier, nämligen 2 kr. för räf, dödad under tiden 1 april— 
1 november, 1 kr. för hönshök samt för kråka och kaja 10 
öre. Tillika här länets hushållningssällskap utbetalt premier 
för korp, kråka och skata med för hvardera 10 öre. — Kri-
stianstads län 'utgör en del af området för »Skånska jagtför-
eningens» gagnande verksamhet, hvarförutom »Kristianstads 
skyttesällskap» vinlägger sig om jagtens rätta utöfning och 
vård. — Inom Malmöhus län verka »Skånska jagtföreningen», 
»Zoologiska jägaresällskapet» i Lund jemte flera skytte- och 
jägaregillen till jagtens höjande inom länet. 

Förutom uppgift på antalet af de rof- eller skade-
djur, som under år 1882 blifvit skjutna inom landet, redo-
gör Bil. 35 närmare dels för de utgiftsbelopp för rofdjurs 
dödande, som enligt länsräkenskaperna utgått ur stats-
kassan, dels de medel, som landsting, hushållningssällskap, 
jägareförbnnd m. fl. till samma ändamål utbetalt inom landets 
skilda län. 

Af statsmedel, hvarifrån enligt gällande jagtstadga skott-
premier utbetalas endast för de större rofdjursarterna, hafva 
utanordnats 3,175 kronor. Största beloppen utgingo inom 
Norrbottens län med 1,515 kr., Jemtlands län 490 kr. och 
Kopparbergs län 350 kronor. Jemför man t. ex. inom Vester-
norrlands län det för dödade rofdjur utbetalte premiebelopp 
med det i nämnde bilaga, på grund af från länsstyrelsen 
inkomne uppgifter, upptagne antal af större rofdjur, multipli-
ceradt med de enligt lag f'ör hvarje art bestämde premier, 
så finner man, att dessa summor ej öfverensstämma med hvar-
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andra, sannolikt beroende derpå, att djuren blifvit skjutna 
föregående ars eftervinter, men belöningarne f'ör deras dö-
dande f'örst under året uttagits. Under de närmast f'öre-
gående åren hafva ofvan uppgifne af statsmedel utbetalte 
premiesnmma motsvarats af: 

De af landsting, hushållningssällskap m. fl. under året 
utgifne penningebelöningar för dödade rofdjur uppgingo en-
ligt från kommunalstyrelserna lemnade uppgifter till icke 
mindre än 38,769,29 kronor, hvilken summa utgått för dödande 
hufvudsakligen af de mindre rof- oeh skadedjuren, såsom räf, 
örn, berguf, hök oeh kråka. De största beloppen utbetaltes 
inom följande län: Östergötlands län 7,863,1 o kronor, Krono-
bergs 4,52255 kr., Kalmar 4,129,80 kr., Geflebörgs 2,489,45 
kr., Stockholms 2,206,oo kr., Skaraborgs 2,160,oe kr. oeh 
Orebro län 2,128,13 kronor. De närmast föregående åren 
utgåfvo landstinget ni. fl. till samma ändamål följande pen· 
ningebelopp: 

Angående jagtvårdens tillstånd i öl'vigt inom landet, så 
torde i hufvudsak kunna upprepas hvad som i förra berättel-
sen framhölls, nämligen att inom hela Norrland oeh större 
delen af Dalarne jagtvården inskränker sig endast till utro-
tande af de rofdjur, som skada boskapshjordarne. A de 
större bruk'ens eller egendomarnes skogar i mellersta oeh 
södra landet; fredas deremot elgen och andra högdjur i all-
mänhet, och det mindre vildbrådet beskattas ej högre, än den 
befintliga stammen tillåter. På mänga ställen sparas honorna 
till det vilda, och åtgärder vidtagas isynnerhet vintertiden 
till vildbrådets skydd och utfordring, äfvensom stundom djur-
arter utplanteras å orter, der deras antal i följd af sjukdo-
mar, otjenliga naturförhållanden eller alltför stark förföljelse 
i betydligare grad minskats. Å smärre egendomars skogar, 
der ej jagträtten ntarrenderats till någon jagtklubb eller en-
skild person, skötes dock ännu jagten mindre väl, liksom 
mänga öfverträdelser af jagtstadgan ega rum, hufvudsakligast 
bestående i jagt å elg uti de norra länen, hvarom efterföl-
jande redogörelse bär vittne. 

Enligt Bil. 37 hafva 150 mål angående förbrytelse!· 
mot jagtförfattningarne under år 1882 förevarit inför 

domstol. Af dessa hafva 86 afgjorts, hvarvid svaranden 
blifvit fäld i 63 mål, men i 23 frikänd, hvarjemte 63 mål 

hafva uppskjutits till afgörande. De ådömda böterna upp-
gingo till 6,885 kronor oeh den ådömda skadeersättningen 
till 2,501,9i kronor. Största antalet mål hafva f'örevarit inom 
Vesterbottens län uppgående till 68 st., Kopparbergs län 23 
st., Jemtlands län 19 st. samt Vesternorrlands län 19 st. De 
allra flesta af dessa mål hafva galt oloflig elgjagt. 

De största penningebeloppen ådömdes inom Norra Anger-
manlands revir i 8 mål 870 kns böter förutom 1,299,81 kns 
skadeersättning Södra Lycksele revir i 22 mål 1,450 kr:s böter 
och 150 kr:s skadeersättning, Östra Åsete revir i 18 mål 
1,000 kr:s böter och 110 kris skadeersättning, Burträsks revir 
i 2 mål 505 kr:s böter oeh 10 kr.·s skadeersättning samt De-
gerfors revir i 9 mål 500 kns bÖter. 

Antalalet af de under närmast föregående år åtalade jagt-
mål, hvaruti svaranden blifvit fäld, oeh de dervid ådömde 
penningebelopp uppgingo till: 

Bil. 35 redogör för antalet af de rof'djur, som under 
år 1882 dödats inom landet. Angående rofdjurons förekomst 
i öfrigt inom landet torde följande uttalanden lemna en åskåd-
lig öfverblick. 

Björnens egentliga tillhåll är numera nästan endast de 
otillgängligare delarne af Norrland oeh Dalarne. Under år 
1882 dödades inom landet inalles 35 stycken, hvaraf 15 i 
Norrbottens län, 14 i Jemtlands, 4 i Kopparbergs och 2 uti 
Vesterbottens län. Under de trenne senaste decennierna hafva 
de skjutna björnarnes antal uppgått till: 

Åren 1851-1860 1861 -1870 1871—1880 
1,240 st. 1,026 st. 558 st. 

Af förestående framgår, att i medeltal 124 björnar skötos 
årligen inom landet på 1850-talet, 102 st. på 1860-talet och 
56 st. årligen under senaste deeenniet. 

Vargen förekommer numera endast i de trenne nord-
ligaste länens fjelltrakter, följande renen på dess vandringar. 
Under år 1882 fäldes inom landet 37 vargar, nämligen 34 i 
Norrbottens län, 2 i Jemtlands oeh 1 i Vesterbottens län. 

En bild af vargens stärka aftagande inom landet synes 
af följande uppställning öfver antalet af under de trenne 
senaste tiotal åren skjutna vargar, nämligen: 

L·en 1851—1860 1861—1870 1871—1880 
1,808 st, 792 st. 497 st. 

Vargarnes antal här således under de senaste trettio 
åren minskats med nära tre fjerdedelar, enär under 1850-talet 
ej mindre än i medeltal 180 vargar årligen skötos, men 
under de senaste tio åren endast 50 st. Under 1830 talet var 
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vargen allmän nästan öfver hela landet. Så långt söderut 
som i Skåne dödades under detta tiotal 69 styeken och i 
Småland den höga summan af 722 styeken. Till ungefär 
lika hög summa uppgick de i Vestergötland nnder samma 
tid skjutna vargarnes antal. I medeltal dödades inom landet 
under 1830-talet 540 vargar årligen, hvilket belopp under 
nästföljande decennium nedsjönk till omkring 300 styeken. 
Ännu på 1850-talet bibehöll vargen en stamplats i Öster-
götland, Vestergötland oeh Småland. Under senare hälften 
af 1860-talet redneerades ban i hög grad i Vestergötland och 
var vid denna tid nästan försvunnen i de båda andra förut-
nftmnde provinserna. 

Jerfvens nuvarande hufvudsakliga vistelseort synes vara 
de mera otillgängliga trakterna af Norrbottens län. Af de 
under året inom landet dödade 146 jerfvar, fingo nämligen 
130 st. sin bane i Norrbottens län. Dessutom dödades under 
året 8 jerfvar i Jemtlands, 5 i Vesterbottens oeh 3 i Vester-
norrlands län. Under hvarje af de trenne senaste tiotal åren 
här följande antal af detta rofdjur dödats, nämligen: 

Åren 1851—1860 1861-1870 1871—1880 

1,144 st 1,241 st. 1,152 st. 

Jerfven synes sålunda i motsats mot de i det föregående 
afhandlade rofdjursarterna ännu fÖrekomma i lika stort antal 
som för 30 å 40 år sedan, om man får döma efter de döda-
des antal. 

Lo förekommer numera endast sparsamt i vårt land, 
nämligen i Norrland samt i Dalarne, Vermland, Nerike oeh 
Vestmanland. Sällan ströfvar någon ned till mera söderut 
belägna provinser; han hlir då lätt under jagt för hundar 
skjuten. De flesta loar tagas i trampsax. Under år 1882 
hafva inom landet endast 22 loar blifvit dödade, nämligen 
5 i hvartdera af Jemtlands, Vesternorrlands och Kopparbergs 
län, 4 i Vermlands, 2 i Vestmanlands oeh 1 lodjur i Horr-
bottens län. I huru hög grad detta rofdjur förminskats till 
antal inom riket, synes af nedanstående förteckning af de 
under de trenne senaste deeennierna skjntna lodjur: 

Åren 1851—1860 1861—1870 1871—1880 

1,567 1,204 870 

Häraf synes att på 1850-talet i medeltal ej mindre än 157,-% 
pä 1860-talet 120 och på 1870-talet 87 loar blif'vit årligen 
skjutne, under det år 1882 endast 22 st. af denna rofdjursart 
dödats. 

Bofven, vårt allmännaste rofdjur, förekommer talrikt från 
Skåne till Norrbotten. Sedan numera de flesta landsting och 
hushåHningssällskap inom landet anslå medel till skottpremier 
för dödande af räf, här de skjutnas antal betydligt stigit. 
Under 1870-talet fäldes i medeltal årligen 9,000 räfvar, men 
är 1881 13,112 st. oeh under berättelseåret 11,728 styeken 
(Bil. 35). Största antalet dödades inom Östergötlands län 

993 st., Södermanlands 787, Kalmar 758, Elfsborgs 711 och 
Skaraborgs län 621 styeken. 

Mård och utter skjutas äfven årligen till ej obetydligt 
antal, men som ingå skottpenningar för dem utbetalas, är 
omöjligt att deröfver framlägga tillförlitliga statistiska upp-
gifter. 

Solar äro årligen föremål för jagt, hufvudsakligen ut-
efter de norrländska kusterna mot Bottniska viken oeh skjutas 
till ganska stort antal. Under de senare åren här de skjutnas 
antal betydligt nedgått, och uppgick under år 1882 till 341 
styeken. Under föregående åren hafva dödats: 

Under år 1882 skötos enligt Bil. 35 af örnar, berg- Soffog, 
ufvar, hökar och andra skadliga roffoglar 12,302 styeken, 
förutom 69,672 kråkor. 

De tio närmast föregående åren dödades verkliga rof-
foglar till följande antal: 

iren 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 

1,651 2,285 2,575 2,899 12,158 11,528 17,014 18,760 13,295 10,302 

Otroligt är dock ej, att uti dessa uppgif'ter, som lemuats 
af kommunalstyrelserna, åtskilliga vråkar, tornfalkar, ngglor, 
ehuru mera oskadliga, ingått i beräkningen. Under år 1880 
dödades enligt samma källor 25,148 kråkor och år 1881 
40,025 st. mot 69,672 st. innevarande år. Orsaken till det 
stärka utrotelsekriget mot dessa för det matnyttiga fogel-
vildtet så skadliga djur ligger deri, att allt flera hushållnings-
sällskap m. fl. börjat utgifva belöningar, oftast utgörande 10 
öre för hvarje dödad kråka samt inom några län 5 öre för 
hvarje kråkägg. 

Till bedömande af den förlust, som rofdjuren vålla 
landet genom husdjurs dödande, här domänstyrelsen i 
likhet med föregående år, med stöd af från länsstyrelserna 
inkomna primäruppgifter, upprättat Bil. 36. 

Af denna framgår, att 9 nötkreatur, 2,626 renar, 9,686 
får oeh getter samt 48,381 fjäderfä dödats af rofdjur, oeh 
här de förlorade husdjurens värde beräknats till 121,696,19 
kronor. De närmast föregående åren hade af rofdjur följande 
antal husdjur blifvit dödade med beräknad penningeförlnst af: 

Största penningeförlusten här uppstått inom Norrbottens 
län, utgörande 20,756 kr., Jemtlands län 13,239 kr., Kalmar 

Af rofdjur 
dödade. hus' 

djur. 



25 Nyttigt vildt. Pris å vildt. 

län 12,077,70 kr., Kronobergs län 11,985 kr., Hallands län 
6,807 kr., Skaraborgs län 5,395,89 kr. och i Blekinge län 
5,219,10 kr. Omkring 4,000 kronors förlust yållades dess-
utom inom Vesterbottens, Vesternorrlands, Vermlands, Elfe-
borgs, Kristianstads och Malmökus län. 

Vid jemfö'relse mellan det inom hela landet för rofdjur» 
dödande i form af belöningar utgifna penningebeloppet 
41,944,29 kr. och värdet af de utaf rofdjur dödade husdjur 
121,696,19 kr., visar sig det senare vara nära tredubbelt större 
än det förra, och således förelägga stärka skäl för såväl staten 
som landsting, hushållningssällskap m. fl. att fortfarande för 
samma ändamål utbetala belöningar. 

Angående elgens förekomst inom landet och särskildt 
under berättelseåret må i korthet omnämnas följande: 

Inom Norrbottens och Vesterbottens län, der elgen under 
berättelseåret liksom inom Vesternorrlands län enligt Kongl. 
Kungörelsen den 29 september 1879 varit totalt fredad, säges 
elgarnes antal betydligt tilltagit. Äfven inom Jemtlands län 
lemnas meddelanden om en ökad tillgång å elg. I Anger-
manland och Medelpad här elgstammen ökats, hvilket glad-
jande förhållande deremot icke egt rum uti Helsingland och 
isynnerhet Gtestrikland. I Dalarne, Vermland, Nerike, Vest-
manland, Upland och Södermanland finnes god tillgång å elg. 
I Ostergötland finnes detta adla djurslag ganska talrikt å 
Göstrings, Lysings och Bobergs häradsallmänningar äfvensom 
å Kolmården och Kungs-Norrby kronopark samt i allmänhet 
inom södra delen af länet. Inom Skaraborgs län anträffas 
elg och skjutes årligen inom Vadsbo revir. I Yartofta revir 
hafva äfven elgar under året här och der varit synliga 

Inom Elfsborgs samt Göteborgs och Bohus län, der jagt 
å elg under år 1882 varit alldeles förbjuden, förefinnas på 
flera ställen fasta elgstånd, såsom t. ex. å kronoparken Hunne-
berg, hvarest elgstammen 'år starkare, 'än hvad med en god 
skogsvård är förenligt. I norra Kalmar län trifves elgen väl. 
Äfven hafva elgar upprepade gånger under året varit sedda 
uti Kronobergs och Hallands län. 

Kronhjorten finner fortfarande trefnad i Malmöhus län 
och finnes der å de större egendomarne Söfdeborg, Öfveds-
kloster m. fl. till ganska stort antal. 

Vildren uppehåller sig sparsamt inom Norrbottens lan 
uti fjelltrakterna mot Norge. 

Rådjuren hafva förökat sig och visat stark stam inom 
Skåne och södra delen af Halland. Äfven inom Smäländska 
länen, särskildt Kronobergs och Jönköpings, ökas rådjurs-
stammen, hvilken dessutom i vissa delar af Skaraborgs län, 
t. ex. Vartofta revir, synes vara ganska stark. I öfrigt hafva 
rådjur visat sig inom Elfsborgs, Östergötlands och Söderman-
lands län. 

Tillgången å hare kan i allmänhet sägas hafva under 
år 1882 varit särdeles god och i mänga trakter riklig. Vfiren 

med sin tidiga värme var nämligen för förstå knllen särdeles 
gynsam, och äfven de senare sätta kullarna synas hafva korn-
mit till utveckling. Äfven inom de revir, der tillgången på 
hare föregående år var ringa, haf'va derföre gynsammare för-
hållanden kunnat inträda. Så säges t. ex. vara fallet inom 
Orebro, Kalmar, Åhus och Kopparbergs revir. Endast inom 
några Norrländska revir, Jockmocks, Arjeplogs och Norsjö, 
säges årgåugen hafva varit medelmåttig eller dålig. 

Ärgången af skogsfogel, tjäder, orre och hjerpe, kau 
öfverhufvud taget sägas hafva varit dålig. Dels var stam-
men redan från föregåeade år svag, dels gjorde de stärka 
senfrosterna och en i allmänhet kall försommar, att antin-
gen äggen förstördes eller de späda kycklingarne omkommo, 
så att på hösten en mängd gallhöns förekommo, hvarjemte 
de kullar, som anträfifades, voro ytterst fåtaliga. Endast 
uti några norrländska revir, Pajala, Torneå, Norra Ånger-
manland, samt tillika inom vissa trakter af Vestergötland 
säges tillgången på skogsfogel hafva varit god eller riklig. 

RappJiönsen, som i följd af otjenlig» väderleksförkållan-
den under flera föregående år betydligt fömiinskats i antal 
och på många ställen nästan alldeles försvunuit, hade under 
de för dem särdeles gynsamma väderleksförblllandena be-
tydligt ökats. Detta säges hafva varit fallet inom hela södra 
oeh mellersta landet ända upp till Verniland, Dalarne, Jemt-
land och södra Helsingland. Inom flera provinser, såsom 
Vestergötland, Halland, Skåne och Blekinge är derföre stam-
men numera ganska stark. 

Å ripor var tillgången ojemn, men stammen synes sedan 
föregående år hafva ökats och omtalas såsom god inom Da-
larna och flera norrländska revir. 

Morkulla oeh l·eekasin förekomnio till ungefär samma 
antal som under föregående år. 

Å sjöfågel var i allmänhet tillgången sämre än vanligt 
i följd af de stränga senfrosterna och en riklig mängd 
nederbörd under försommaren inom de norra provinserna, 
hvarigenom öfversvämningar f'örorsakades å ängstrakter, der 
sjöfogeln häckar, så att dess ägg förstördes. 

De gåugbara priseD å matnyttig! vildt samt djurskinn 
hafva uppgått till följande belopp inom: 

Tärendö revir: tjäder l,so å 2 kr. paret, orre 1 krona 
paret, ripa 20 öre stycket, hjerpe 16 Öre d:o, vildgäss 1 a 
1,05 kr. d.·o, gräsänder 50 ä 75 öre d:o, dykänder 25 öre 
d:o och hare 75 Öre stycket. Skinn af räf betaltes med 7 å 
9 kronor samt af ekorre 25 öre stycket. 

Råma revir: tjäder 3 kr. paret, orre 1 kr. d:o, hjerpe 
och ripa 50 öre d:o, gräsand 40 öre d:o samt hare 75 öre 
stycket. Mårdskinn betinga 8 å 12 kronor stycket, räf d:o 
6 å 8 kr., jerf d:o 10 kr., hermelin d:o 40 öre, ekorre d.·o 
20 öre samt harskinn 20 å 25 öre stycket. 

Nyttigt vildt. 
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Kalix revir: tjäder 2 kronor paret, orre 1,25 kr. d:o samt 
hjerpe och ripa 16 öre stycket. 

Norsjö revir: tjäder 3,50 å 4 kr. paret, orre 1,7 5 å 2 kr. 
d:o, ripa 30 öre styeket, hjerpe 30 k 37 öre d:o samt hare 
75 öre a 1 krona stycket, 

Norra Lyehsele revir: tjäder 3 kr. paret, orre 2 kr. d:o, 
Jijerpe 50 öre oeh ripa 37 öre stycket. Renkött gälde 5 a 
5,50 kr. per 20 'K oeh renskinn 4 kr. för mindre samt 5 å 6 
kr. stycket för större. 

Östra Jemtlands revir: tjäder 3 kr., orre 2 kr. och hjerpe 
75 öre å 1 krona. 

Vestra Jemtlands revir: 75 öre efter hjerpeberäkning, då en 
orre räknas = 2 oeh en tjäder = 3 hjerpar, samt 50 öre för ripa. 

Heller stå Angermanlands revir: tjäder 3,5 o å 4 kr. paret, 
orre 2,50 kr. d:o, hjerpe 40 ä 60 öre stycket. I kustlandet 
säljes fogeln efter vigt, hvarvid tjäder och orre betalas med 
30 å 40 öre skålpundet. 

Östkinäs revir: tjäder 5 kr. paret, orre 2,50 ä 2,75 d:o, 
hjerpe och morkulla 1 kr. st. samt hare 75 öre k 1,50 kr. 
stycket. 

Vestl·o revir: tjäder'5 kr. paret, orre 3 kr. d:o samt hare 
1 å 1,75 kr. stycket. 

Hallands revir: tjäder 7 kr. paret, orre 3 kr. d:o, rapp-
höns 1,50 kr. d:o samt hare 1 å 1,25 kr. stycket. 

Skogsundervisningen. 

Vid skogsinstitut var (Bil. 38) elevernas. antal 
under vårterminen 23 ordinarie och en extra, af hvilka 

13 ordinarie elever under året utgingo med intyg om god-
kända insigter. Utan afgångsexamen lemnade tre af de 
ordinarie eleverna och en extra elev läroverket. Under året 
antogos 7 sökande till ordinarie elever. Under höstterminen 
meddelades således undervisning åt 14 ordinarie elever. Till 
nationaliteten voro alla eleverna svenskar. Såväl under vår-
som höstterminen åtnjöto 4 ordinarie elever stipendier å 250 
kronor hvardera, efter år räknadt. 

Den teoretiska undervisningen vid institutet bar under 
lektionstiderna haft följande omfattning: 

och blefvo af eleverna under vår- oeh höstterminen följande 
skogsindelningsplaner upprättade, nämligen för: 

hvarförutom skogskartor och indelningshandlingar renoverades 
för Dannemora grufallmänning samt tvänne block af Böda 
kronopark med en sammanlagd areal af 4,400,7 6 hektar. 

De praktiska öfningarne hafva bestått uti: olika slags 
skogsodlingsarbeten, utförda å Institutets experimentalfält 
samt. å Drottningholms kungsgårds egor; skogsmätning och 
skogsuppskattning under 35 dagar å den i Vestmanland be-
lägna Sala södra grufallmänning, innehållande 2,032,61 hektar; 
kolningsarbeten under 41 dagar vid jernkontorets kolarskola, 
då förlagd till Limå bruk i Dalarna. 

Statens sex skogsskolor, i hvilka ordinarie lärlingar 
till ett bestämdt antal, nämligen 10 i hvarje skola, er-
hålla undervisning för att utbildas till dugliga skogsbetjente, 
äro följande: Sillre skogsskola i Medelpad, Tierps i Upland, 
Ombergs i Östergötland, Hunnel·ergs i Vestergötland, Böda 
å Öland oeh Danielslunds i Skåne. Lärokursen vid dessa 
skolor börjar den 1 Oktober hvarje år och fortgår intill på-
följande 15 Juni, då offentligt afgångsförhör anställes. 

Stipendier uppbäras af alla ordinarie elever. 
Enligt Bil. 38 förefanns vid samtliga dessa skolor såväl 

under vår- som höstterminen det ordinarie antalet elever. 
Dessutom åtnjöto äfven extra elever, hvilkas antal vexlade 
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mellan i och 6 vid de olika skolorna, undervisning till lika 
omfång med de ordinarie. 

Undervisningen vid skogsskolorna hade enligt gällande 
läroverksstadga meddelats uti följande ämnen: skrifkonst; 
rättstafningslära; räknekonst till och med enkel regula de tri 
och decimalräkning; uppstakning af räta linier samt uppmät-
ning, kartläggning och uträkning af egofigurer efter olika 
skalor, jemte beräkning af vid skogshushållning förekom-
mande solida figurera innehåll; kännedom om de svenska 
skogsträden oeh deras fordringar med afseende å jordmån, 
läge m. m,; kännedom om de för skogen skadliga och nyttiga 
djur, äfvensom om de med afseende å jagten vigtigaste djur-
slag; skogshushållningens allmänna grunder till den vidd, 
som erfordras för att verkställa de till skogsskötseln hörande, 
skogsbetjente åliggande arbeten, såsom profytors uppskatt-
ning, afverkning, aptering af virke, berednings- och rensnings-
huggningar, utsättande af fröträd, bestämmandet af årshyggen, 
hjelpgallringar, röjning af hyggen, anläggandet och tillredan-
det af plantskolor, omskolning af plantör, olika planterings-
sätt, frösådd; kolning samt fjär- och pottaskebränning; skogs-
och jagtförfattningar, hvad som för bevakaretjenstgöring kan 
behöfvas; uppsättandet af rapporter, dagsverkslistor m. m.;~ 
bevakningstjenstgöring; kunskap om rofdjursjagt samt skjut-
konst. Vid de olika skolorna omfattade den teoretiska 
undervisningen och de praktiska öfningarne följande antal 
dagar eller timmar: 

Vid de enskilda skogsskolorna Skögshall i Söder-
manland och Presterud i Vermland, hvilka fortfarande 

åtnjutit understöd af statsmedel, började undervisningen för 
årets kurs den 1 November 1881 och fortgick till den 21 
Oktober 1882, och således en längre tid än dertill varit an-
slaget vid statens skogsskolor. Enligt Bil. 38 var lärl·mgarnes 
antal vid Skogshalls skola under vårterminen 12, hvaraf 10 
voro frilärlingar, och under höstterminen 13, hvaraf 11 åt-
njutit stat in natura. Vid årsexamen utgingo T med intyg 
om godkända insigter. Vid Presterud finnas friplatser för 

högst 9 ordinarie och 9 extra lärlingar, oeh hafva alla dessa 
platser under året varit upptagna. Från läroverket afgingo 
9 lärlingar med vitsord om godkänd kunskap. 

Undervisningen i dessa båda enskilda skogsskolor här 
meddelats i nära öfverensstämmelse med de för statens 
gällande bestämmelser och bestått uti dels teoretisk under-
visning dels praktiska öfningar. 

Bland under året utkomna arbeten rörande skogs-
och jagtväsendet, utgifna af skogsstatstjensteinän eller' 
andra personer, bemärkas: _ ' 

Tidskrift fÖr skogshushållning, utgifven af A. Cnat-
tingius; 10:de årgången. 

Skogsvännen, utgifven af A. Cnattingius; 7:de årgång·en. 
Svenska Jägarförbundets nya tidskrift, utgifven af J. V. 

Lindblad; 20:de årgången. 
C. A. Hollgren: »Barrskogarne i naturen». 
C. A. Hollgren: »Skogshushållningens grundval». 
Från meteorologiska centralanstalten här, angående 

verksamheten under år 1882 vid de för skogsvetenskap-
liga undersökningar inrättade 10 meteorologiska statio-
nerna, till skogsstyrelsen inkommit fÖljande meddelande: 

De skogsmeteorologiska stationernas verksamhet under 
året 1882 här fortgått efter den 1879 införda planen, för 
hvilken blifvit näi·mare redogjordt i nämnda ars berättelse. 
Stationerna hafva varit: Götened skogsstation och Helde slätt-
station i Skaraborgs län, Dalboda skogsstation i Upsala län, 
Alderstugans skogsstation och slättstationerna Dingtuna och 
Lillhärad, alla tre belägna i Vesterås län samt Skåre flod-
station i Vermlands län, nederbördsstationerna Hornsberg och 
Österplana i Skaraborgs län samt Aminne oeh Storbacka i 
Norrbottens län. 

Å samtliga skogs- oeh slättstationer hafva observationer 
verkstälts af temperaturen i de öfverstå jordlagren till ett 
djup af 0,5, 1 och 2 meter med den af Da· Hamberg konstru-
erade geotermometern. 

Observationerna för året hafva blifvit granskade oeh be-
räknade, hvarjemte särskilda bearbetningar af observations-
materialet pågå, Iakttagelserna af nederbörden ochjordtem-
peraturen hafva publicerats i den af D:r Hamberg under 
Meteorologiska Centralanstaltens inseende utgifna tidskrfften 
»Månadsöfversigt af väderleken i Sverige», en publikation 
som hufvudsakligen uppehålles genom bidrag af Hushållnings-
sällskapen. 
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Skogsadministrationen. 

Skogsstyrelsens personal utgjordes under det år, 
berättelsen omiattar, af: ehefen, en sekreterare, en 
kamrerare, en biträdande sekretei·are, en registrator, 

en revisor samt ett under skilda månader vexlande antal 
extra ordinarie tjensteman. 

Den till skogsstaten i orterna hörande personal utgjordes . 
vid' utgången af år 1882 (Bil. 39) af inspeMerande tjenste-
män: 9 skogsmspektorer och 2 öfverjägmästare; af förval-
tande tjenstem'an: 83 ordinarie jägm'ästare, en extra öfver-
jägare och 108 extra jägmästare, af hvilka 10 hade anställ-
ning som vikarierande revirförvaltare; af bevakande personal: 
205 ordinarie och 71 extra kronojägare, anstälde å krono-
parker, öfverloppsmarker och oafvittrade kronomarker, krono-
flygsandsplanteringar samt å boställen under skogsstatens 
vård och förvaltning, vid hvilka derjemte 84 tillfälliga be-
vakare varit tjenstgörande. A häradsallmänningar, som stå 
under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning, tjenst-
gjorde 94 skogvaktare och 33 uppsynings- eller tillsynings-
män. A flygsandsfält, häradsallmänningav och andra allmänna 
skogar, öfver hvilka skogsstaten endast tttöfvar kontroll, 
hafva varit anstälde 9 planteringsvaktare, 25 skogvaktare, 3 
uppsynings- eller tillsyningsman, 43 extra kronojägare eller 
skogvaktare. Öfrig betjening vid allmänna skogarne utgjordes 
af 8 grindvaktare och 32 fasta skogsarbetare; eller inalles 
810 personer. 

Hvad skogsläroverkens personal angår, utgjordes den 
under år 1882 af: vid sJcogsinstitutet 1 direktör, 2 lektorer 
och 3 extra lärare, 1 vaktmästare samt 1 grindvaktare·, vid 
stat ens skogsslsolor: 6 föreståndare, hvilka tillika innehaft 
ordinarie jägmästarebefattning samt 6 skogsrättare, af hvilka 
1 desslikes varit tjenstgörande kronojägare: vid ensJcilda 
shogsslsolor med statsbidrag: 2 föreståndare samt 2 skogs-
rättare. 

Till biträde åt enskilde skogsegare hafva under året 
tjenstgjort 6 skogsingeniörer. 

Den för skogsväsendet under år 1882 anstäl·la personal, 
inbegripet skogsstyrelsens, skogsinstitutets och skogsskolornas 
tjensteman och betjente äfvensom skogsingeniörerna uppgick 
inalles till 832 personer. 

Bil. 40 lemnar uppgift å antalet och arealen — såväl 
till åker och äng som hagmark och skog — äfvensom ä 
den uppskattade afkastningen af de bost'ällen och lägen-

heter, som under år 1882 disponerats af skogsstatens tjenste-
män och betjente, utvisande inom: 

Jemte de nådig» föreskrifter och bestämmelser rö-
rande skogs- och jagtväsendet, som uti speciela fall blifvif 
skogsstyrelsen delgifna, hafva under år 1882 följande 
stadganden af mera allmän natur meddelats styrelsen, dels 
genom i svensk författningssamling införda kungörelser och 
skrifvelser, dels genom till styrelsen särskildt stälda Nådiga 
Bref eller embetsskrifvelse!·: 

Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kammar-Kollegium den 3 
februari 1882, angående inskränkning i den Orsa tinmarks 
invånare medgifna rätt till afverkning å kronoskogarne inom 
Hamra kapellag. 

Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kammar-Kollegium den 24 
mars 1882, i fråga om en af Kiksdagen begärd ändring i 
gällande lagstiftning rörande ersättning för oloflig skogs-
afverkning å häradsallmänning. 

Kongl. kungörelse den 31 mars 1882, angående gäldandet 
af ersättning till skogstjensteman fÖr närvaro vid landtmäteri-
förrättning, der boställes rätt är i fråga. 

Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kammar-Kollegium den 21 
april 1882, angående förvaltningen af häradsallmänningarne 
inom Pajala med tillhörande kapellförsamlmgar. 

Kongl. Maj:ts skrifvelse till Skogsstyrelsen den 12 maj 
1882, angående metersystemets införande vid skogsväsendet. 

Kongl. kungörelse den 12 maj 1882, angående förändrad 
lydelse af § 3 mom. 1, 2, 3, 4 och 6 i taxan på arfvode för 
skogsförrättningar, som efter särskildt förordnande verkställas. 

Kongl. kungörelse den 12 maj 1882, i fråga om frid-
lysningstid för elg, rådjur och rapphöns inom vissa län. 

Bref till skogsstyrelsen den 26 maj 1882, angående dis-
positionsrätt till skogen å vissa skattehemman i Norrbottens län. 

Bref' till skogsstyrelsen den 26 maj 1882, angående ut-
synings- och betesrätten å Kronoparken Halle- och Hunneberg. 

För skogs-
väsendet an-

stäld personal. 

Af skoffsstaten 
ilhponerude , 

boställen och 
lägenheter. ( 

Stadganden 
rörande skogs-
'oek jagtväseii-

det. 
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Kongl. förordning den'23 juni 1882, om tillägg till § 5 
i förordningen den 29 september 1874, angående åtgärder till 
förekommande af öfverdrifven afverkning å ungskog inom 
Norrbottens län. 

Kongl. förordning den 23 juni 1882, angående åtgärder 
till förekommande af öfverdrifven afverkning å ungskog inom 
Vesterbottens län. 

Bref till Skogsstyrelsen den 23 juni 1882, angående åt-
gärder till förekommande af öfverdrifven afverkning å ung-
skog inom Vesterbottens län. 

Kongl. Maj:ts skrifvelse till Kammar-Kollegium, angående 
föreskrifter rörande flygsandsfälten, den 23 juni 1882. 

Bref till Skogsstyrelsen den 1 juli 1882, angående för-
säljning af kronoöfverloppsmarker samt kronoholmar och skär 
i Piteå med flera socknar. 

Generaltullstyrelsens kungörelse den 4 juli 1882, i fråga 
om skyldighet att förete vederbörlig^ utsyningsinstrument för 
vinnande af skeppningstillåtelse för imdermåligt virke från 
Vesterbottens län. 

Bref till Skogsstyrelsen den 7 juli 1882, angående under-
sökning rörande flottbargörande af en del vattendrag inom 
Vesternorrlands län. 

Kongl. kungörelse den 10 november 1882, angående för-
ändrade grunder för förvaltningen af kronans jordbruks-
domäner. 

Bref till ehefen för Domänstyrelsen den 10 november 
1882, angående f'örändrade grunder för förvaltningen af kro-
nans jordbruksdomäner. 

Kongl. kungörelse den 10 november 1882, angående sät-
tet för fullföljd af talan mot Kongl. Maj:ts Befall·ningshafvan-
des beslut i frågor, som röra förvaltningen af kronans jord-
bruksdomäner. 

Kongl. kungörelse den 10 november 1882, angående vil-
koren för åtnjutande af de från 1883 ars början faststälda 
löneförmåner för Domänstyrelsen. 

Bref till Skogsstyrelsen den 17 november 1882, angående 
utsyning och bete å kronoparkerna Halle- och Hunneberg. 

Bref till Skogsstyrelsen den 1 december 1882, angående 
förändrad omfattning af Östra Jemtlands och Östersunds revir. 

Kongl. kungörelse den 8 december 1882, angående än-
dring i fridlysningstiden för elg inom Vermlands, Koppar-
bergs och Kronobergs län. 

Följande knngörelser och cirkulär rörande skogs- och 
jagtväsendet hafva af Skogsstyrelsen blifvit under året utsände; 

Cirkulär af den 27 februari 1882, angående tillgodo-
görande af vindfäld skog inom Gestrikland, Vermlands och 
Örebro län samt Östra, Vestra, Smålands och Södra distrikten. 

Cirkulär af den 17 april 1882, angående användande af 
inhemskt tall- och granfrö vid skogsodling. 

Skogsstyrelsens kungörelse den 26 juni 1882, angående 
fridlysningstid för vissa djurslag. 

Skogsstyrelsens kungörelse den 26 juni 1882, angående 
ersättning till skogstjensteman för utsyningsfön·ättningar enligt 
§ 2 utsyningsförordningen. 

Cirkulär af den 21 augusti 1882, angående metersyste-
mets införande vid skogsväsendet. 

Skogsstyrelsens kungörelse den 23 december 1882, an-
gående fridlysningstid för vissa djurslag. 

Skogsstyrelsens kungörelse den 27 december 1882, an-
gående förändringar i vissa af skogsstatens tjenstgörings-
områden. 

Under år 1882 hafva inspektioner af skogsstyrelsens chef 
blifvit verkstälda inom revir uti Jemtlands, Vesternorrlands, 
Upsala, Skaraborgs, Kalmar och Christianstads län. Följande 
revir inspekterades af skogsinspektörer och öfverjägmästare: 
Råneå, Gellivara, Kalix, Torneå; Burträsks, Umeå, Degerfors, 
Norra Lycksele, Södra Lycksele; Mellersta Ångermanlands, 
Södra Ångermanlands, Gestriklands; Mellei·sta Jemtlands, 
Vestra Jemtlands, Herjeådalens; Örebro, Askersunds, Vester-
dalarnes; Finspångs, Kinda, Östkinds; Akers; Vesterås, Kö-
pings; Hunnebergs, Dalslands, Bohus; Sunnerbo samt Hal-
lands revir. 

Enligt af Domänstyrelsen den 29 mars 1883 ingifven 
underdånig arbetsredogörelse för skogsstyrelsens verk-
samhet under år 1882 här antalet af de mål, som sistnämnda 
styrelse derunder handlagt, varit följande: 

Under föregående år hafva följande antal mål till skogs-
styrelsen inkommit och handlagts: 

Af ftlyrdsvii 
liwndlayiia 

mål. 
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För utaf styrelsen under år 1882 utfärdade resolu-
tione'r, protokollsutdrag, antagningsbevis och afskrifter 

hafva såsom expeditionslösen till statsverket inlevererats 
1,833 kronor 47 öre, 

motsvarande: 

Finanserna. 

Statsverkets inkomst af shogsmeäel uppgiek under 
berättelseåret till 1,670,372,30 kr. och, om från denna summa 
afdragas omkostnaderna vid virkesforsäljning, till 1,650,452,20 
kr. (Bil. 41), nämligen: 

Under intet föregående år hafva statens influtna skogs-
medel uppgått till så högt belopp som under berättelseåret. 

Bland de skilda länen inflöto de högsta penningebe-
Ioppen från: 

Jemför man inkomsterna från de olika reviren inom 
Norrlanä och Balarne, så återfranas i nämnde bilaga de 
största snmmorna inom: Jockmoeks revir 347,452,7 2 kr., Herjeå-
dalens 119,865,07 kr., Norra Årvidsjaurs 104,087,io kr., Södra 
Medelpads 92,033,62 kr., Mellersta Ångermanlands 83,l46,06 

kr., Norra Ångermanlands 64,584,72 kr., Norra Piteå 63,319,87 
kr., Södra Ångermanlands 57,988,37 kr., Södra Årvidsjaurs 
51,645,40 kr. och Österdalarnes revir 50,409,5 5 kr. Dessutom 
öfverstego inkomsterna 30,000 kr. inom fem andra revir i de 
nordliga länen. 

Se vi deremot på inkomsterna af skogsmedel inom re-
viren uti mellersta och södra landet, så uppgingo dessa till 
de högsta beloppen inom Arvika revir 56,901,90 kr., Hunne-
bergs 18,709,26 kr., Tjusts 14,544,04 kr., Kinne 13,620,io kr., 
Värends 12,606,33 kr., Fryksdals 11,744,18 kr., Jönåkers 
10,053,90 kr., Marks 9,8ll,8i kr., Vadsbo 8,179,88 kr. och 
Ölands revir 7,968,94 kronor. 

Enligt den »förteckning öfver samtliga under Kongl. 
Kammar-Kollegii förvaltning stälda, för statsverkets räk-
ning utarrenderade egendomar jemte inkomsterna deraf en-
ligt gällande kontrakt», som af statsutskottet öfveiiemnades 
till 1882 ars riksdag med iakttagande af de ändringar, som 
intill 1882 ars utgång inträffat, uppgå skogs- och jagtarrendena 
inom landet under berättelseåret till 49,519,82 kronor, för-
delade inom de skilda länen på följande sätt: 

JSxpeditioas-
lä'sen. 

Inhomster. 

Skogs- och 
jafflarrenden. 
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Uti Skogsstyrelsens underdåniga berättelse för år 1881 
uppgingo skogs- och jagtarrendena till 45,836,82 ·kronor för 
387 egendomar, hvarföre sålunda en ökning under året till-
kommit af 55 egendomar och 3,683 kronor. 

De anslagsmedel, uppförda å riksstatens 7:de huf-
vudtitel eller eljest anvisade, som beträffande år 1882 blifvit 
för skogsväsendet beviljade, utgjorde (Bil. 42): 

Bestämdt anslag: 

Motsvarande: 

Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt skogs-
styrelsens räkenskaper för år 1882 vaiit på följande sätt 
fördelade (Bil. 42, 43 och 44). 

För skogsstyrelsen: 
Å det l·estämäa anslaget för skogsväsendet bespa-

rades till statsverket enligt Bil. 42 under året inalles 
15,397,98 kr., bestående af dels 1,677,15 kr. å skogsstyrelsens 
expens- och aflöningsanslag dels 13,691,75 kr. å skogsstatens 
aflöning och resepenningar, hvarjemte å extra ordinarie an-
slaget för tillfällig löneförbättring hos skogsstyrelsen begpa-

Anslag. 

Utgifter. 

Besparingar 
å aiislagen. 

Reservationsanslag: 

Af förslagsanslaget: 

Af hufvudtitelns allmänna besparingar: 

Extra ordinarie anslag: 

Uppbörd: 

För skogsstaten: 

För skogsläroverken: 

För skogsväsendets befrämjande i allmänhet: 

Motsvarande utgifter utgjorde: 
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rats 29,08 kronor. A reservationsanslaget för skogsväsendets 
befrämjan¯de förefaM vid årets slut en behållning af 235,859,14 
kr., och enligt skogsstyrelsens räkenskaper här för under-
sökning af kronans ek- och furuskog till år 1883 öfyerförts 
en behållning af 477,16 kronor. 

Då statsverlteis skogsmedel under år 1882 uppgingo, 
såsom förut blifvit nämndt, till 1,670,372,so kronor och utgif-
terna till 757,694,40 kronor, så uppstod en nettobehållning 
för skogsväsendet i sin helhet af 912,677,90 kronor. 

Samma behållning utgjorde: 

År 1879 uppstod i följd af dåliga trävarukonjunktnrer 
det'ofördelaktiga förbållandet, att utgifterna för skogsväsendet 
öfverstego inkomsterna med 113,540,43 kronor. 

På sätt skogsstyrelsen i flera af sina årsberättelse!· redan 
framhållit, visar dock jemförelsen mellan utgifterna för skogs-
väsendet och Statens »skogsmedel» ingalunda den afkomst, 
statens skogar egentligen lemna, enär å ena sidan en stor 
del af utgifterna äro framkallade af skogstjenstemännens 
förvaltning eller kontroll af kommuners och enskildes skogar, 
hvarifrån ingå skogsmedel inflyta, och å andra sidan inkom-
ster af kronans skogar tillflyta andra inkomsttitlar än skogs-
medlen. 

Följande uppställning af de allmänna skogarnes afkast-
ning och utgifterna för desamma utvisar åtminstone tillnär-
melsevis den behållning, som i sjelfva verket kan anses hafva 
nppstått af 1882 ars skogsförvaltning. 

Skogsafkastning. 

Utgifter för skogsförvaltningen, 
— efter afdrag af 50,000 kronor, som kunna 

anses hafva under året blifvit använde 
till främjande af skogsskötseln å enskil-
des skogar: 

Militiehoställenas år 1876 bildade skogsfond, som 
vid årets början uppgiek till 32,152,33 kr., här till stats-
verket indragits. 

Behållningen i den samtidigt grnndade ecklesiastika l·o-
ställenas skogsfond utgjorde enligt 1881 ars underdåniga be-
rättelse vid årets början 260,735,7 8 kr. Fondens inkomster 
genom skogsförsäfjning under år 1882 uppgingo sammanlagdt 
till 100,799,91 kr., under det att utgifterna för skogsindel-
ningskostnader belöpte sig till 34,089,03 kr., så att en netto-
behållning af 66,710,88 kronor härigenom uppkommit. (Bil. 45.) 

Jemte 48 statistiska bilagor åtföljes denna underdåniga 
årsberättelse af två situtationskartor, nämligen öfver Fryksdals 
och Arvika rivir i Vermland, begge kartorna med tillhörande 
beskrifningar (Bil. 47 och 48), samt utvisande skogsper-
sonalens tjenstgöringsområden tillika med derinom belägna, 
i nummerföljd upptagna, olika slag af allmänna skogar, äfven-
som kommunikationsleder. 

Behållning. 

Militie och 
ecMesiastika 
bostållexias 

skogsfonder. 

EDWARD KINBERG. J. O. AF ZELLÉN. 

Underdånigst 

OSCAR E V E R S . 

J. MEVES. 

E. G. Sundberg. 
Stockholm den 14 maj 1884. 
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Anm, De större siffrorna utmärka föreäljiiingsjKis under året ä de allmänDa stogarna, de mindre deremot gångbar» pris i orfcrna. 
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Til lägg, innehållande pris på sortiment, som ej l·unnat i föregående tabell inrymma». 

Tomeå revir: En tunna tjära med kärl 8 kr.; en tjärtunna 1,50 In·.; en t:na dalkol 50 öre; ett tjog foderlöf 30 öre. — Tärendö revir·. Virke till tjärtunna 60 
Öre; en tunna tjära 10 kr.; en tunna kol 25 öre; foderlöf pr lass 25 öre. — Norsjö revir: Sågtimmer af G m. 27 cm. = 0,97 kr., 30 cm. = l,SS kr., 33 om. = 1,57 kr., 
36 e»j. = 1,80 kr., 39 cm, =r 2,02 kr., 42 cm. = 2,25 kr. — Östra Jemtlands revir: Tid de större vattendragen på yåren: bjelkar af 12'' pr aln 75 öre, sågtimmer af 12'' 
pr aln 33 öre med 8 ä 10 öres höjning och sänkning pr tum och aln för bjelke och 4 ä 5 för sågtimmer; byggnadstimmer 12 öre pr aln. — Norra Ängermanlands revir: 
Sågtimmer af 2 1 ' : 8 ' ' = 0,90 kr., ST = 1,1 o kr., lO' = 1 , 7 5 kr., U ' ' = 2,75 kr., 12' ' = 3,15 kr., 18'' = 3,eo kr., 1 4 ' ' = 4 , i o kr., W ' = 4,60'kr., 16'' = 5 kr., 17' ' = 5,35 
kr., 18' ' = G,25 kr. — Klfdals revir: Kolskog å allmänna skogar pr långv·ed i medeltal 21,17 kr., varierande mellan 7,01 kr. och 34,9G kr.; sågtimmer af furu med 11 
alnars längd: 8'' = 1 kr., Ö'' = l,50 kr., 10'' = 2,17 kr., l l ' ' = 3 kr., 12' ' = 4 kr · ; för grantimmer 10 % rabatt. En långved kolskog bar å allmänna skogar betalts med 
10 a 50 kr., beroende på vedens beskaffenhet och läge. — Karhtads rerir: Pitprops 1,B öre pr löpande fot; kolved 1,72 kr. pr kbm. — Fry¯ksdals revir: Långved (1,600 
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Bil. 22. 

k.fot) kolråke 12,15 kr.; tolft timmer nf 2 3 ' : 1 2 ' ' = 51 kr.; I l · ' = 38 kr., 10'' = 26kr. , 9' ' = 18kr. , 8'' = l l k r . ; med 10 % rabatt för gran. - Örebro revir: Aspvirke 4 kr. 
pr kbm.; kolvirke 2,25 a 2,50 kr. pr kbm. — Kiijrings revir: Kolved 0,88 a 1,91 kr. pr kbm. — Enköpings revir: .Hjelpgallringsvirke 58 öre pr kbm.; ris och grettar 
50 öre pr lass. — Stochholms revir: Lassvirke 1,65 kr. pr kbm.; stolpar 4,75 kr. pr kbm.; berednings- och rensningsvirke 1,77 kr. pr kbm. — Gollands revir: Tolft 
plank 18' X 3' ' X ST = 18 kr. — Ahers revir: Hässjevirke 11 kr. pr 100 s t ; hängsel 3,11 kr. pr 100 st. — Finspångs revir; kolved 1,64 kr. pr kbm. — Östkinds revir: 
Aspvirke 1B kr. pr kbm. — Hmmeberr/s l·evit·: Såg-, byggnads- och slöjdklubbar 3,54 kr. pr kbm.; npphuggna läkten 11,76 kr. pr 100 st.; vidjor 25 öre pr 100 st.; tunn-
band 4,16 kr. pr 100 st.; foderlöf 50 öre pr tjog. — Tjusts revir: Tolft plank 14' X 3' ' X ST = 20 å 23 kr.;· pitprops vid kusten 15 a 20 kr. pr 1,000 fot; björkved 10 
a 15 kr., biirrved 8 a 10 kr. faiunen vid kusten. — Kalmar revir: Tolft sågtimmer 14' X 12 ' ' -= 20 a 30 kr.; byggnadstimmer 25 öre pr sträekm,; pitprops 36 å 50 kr. 
pr 1,000 fot. — Vestbo revir·. Pitprops vid flottled 10 kr. pr 1,000 fot. 
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Bil. 23. 

Behållen afkastning på hektar och för kubikmeter å skogar under skogsstatens förvaltning 
år 1882. 
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Forts. af Bil. 23. 
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Forts . af Bil. 23. 
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Forts. af Bil. 23. 
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Bil. 24. 

Plantskolor å allmänna skogar, år 1882. 
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Forts. af Bil. 24. 
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Bil. 

Verkstäld skogsodling å de 

') Som boställenas innehafvare eller arrendatorer sjelfva hafva verkstält större delen af akogsodlingsarbetena, kunna några bestämda kostnadsnppgifter iete lemnas. 
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25. 

allmänna skogarne, år 1882. 

3) Helt säkert hela fäitet, hvilket delvis äter skogsodlats, medtaget i beräkniiiKen. 



116 

Bil. 26. 

Hjelpgallring å allmänna skogar, år 1882. 

') tftgifterna öfverskjntande intoinoterua med 36,18 kronor. 
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Bil. 27. 

Åverkadt, i beslag taget virke å allmänna skogar, år 1882. 
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Forts. af Bil. 27. 

Bil. 28. 

I brist på köpare onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar, år 1882. 



119 

Bil. 29. 

Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarna, år 1882. 



120 

Forts. af Bil. 29. 



121 

Bil. 30. 

Mulbete och höslåtter å under skogsstatens förvaltning stälda skogar, år 1882. 



122 

Forts. af Bil. 30. 

A n m ii r ¯k n i ·n g a i-, 

') Koppai·bergs revir: Ofvt·rslcjufande utgifter 7,70 kronor, förorsakade af omfattande hägnadsarbeten under året. 
2) Örebro » a » 18,70 » » » » 
3) Vesteraa » » » 458,80 » J' O U 

4) FinapSugs » » » 23,1S » » » » 
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Bil. 31. 

Skogarnes ytvidd. år 1882. 



124 
Bil. 32. 

Enskildes flygsandsfält, stälda under skogsstatens uppsigt år 1882. 



125 

Bil 33. 

Enskildes till ordnad hushållning indelade eller under indelning varande skogar, år 1882. 



126 

Forts. af Bil. 33. 

Bil. 34. 

Statens skogsingeniörers förrättningar under år 1882. 



127 

Bil. 35. 

Dödade rofdjur samt skottpenningar derför, år 1882. 

Bil. 36. 

Husdjur, dödade af rofdjur, år 1882. 
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Bil. 37. 

Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot 
jagtförfattningarne, år 1882. 



129 

Bil. 38. 

Elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna, år 1882. 

x) Egentliga stipendier utdelas ej, men af'lärlhigarne voro under vårterminen 10 och under höstfiirnnneii 11 friUirliu^ar, livilka ätnjutit siäl in natura; di·. 

två betalande erlade deremot en afgift af 250 kronor 'hvardera. 
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Bil. 39. 

Skogspersonalen i riket vid utgången af år 1882. 



131 

Forts. af Bil. 39. 

') Genom nådigt bref (len 10 december 18(59 här vid reglering af skogsstatens tjenstgöringsomrtden förordnata, att de tvi öfverjägmästarne i Ostergiitlsnds och Söder-
Bianlands län skola till» vidare under öfvergångstiden utöfva skogsinspektörs tjenstgöring för nämnda län; den senare med tjenstgöringsakyldighet jemväl säsoro 
jägmästare i Daga revir. — 2) Under den tid de ordinarie jagmästarne innehafva förordnande såsom skogsinspektörer, upprätthålla» tjensterna af t. f. jägmästare. 
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Bil. 40. 

Af skogsstaten disponerade boställen och lägenheter, år 1882. 

') De kroBojägare i Norr- och Vesterbottea, som ej hafva boställen, få hvardera 50 ler. i hyresersättm'ng, hvilken i motsatt fall fråndrages lö'nen, men ej är inne· 
räknad i Doatällenas nedan imgifna uppskattade afkastning. 

2) Bostället anaes förorsaka innehafvaren en årlig förlust af 35 kr. 88 öre. 
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Forts. af Bil. 40. 
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Forts. af Bil. 40. 
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Forts. af Bil. 40. 
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Forts. af Bil. 40. 
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Bil. 41. 

Statsverkets skogsmedel, år 1882 1). 



138 

Forts. af Bil. 41. 
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Forts. af Bil. 41. 



140 

Forts. af Bil. 41. Sammandrag. 
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Bil. 42. 

Anslagen till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter, år 1882. 
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Bil. 43. 
Skogsstatens aflöning, år 1882. 

·) Dessutom öfrer stat anordnadt och utbetaldt 154 krouor 17 öre. 
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Forts. af Bil. 43. 



144 

Forts. af Bil. 43. 

') Dessatom öfver stat anorfnaelt och ntbetaldt 31 kr. 25 öre. — 2) Utöfver stat ntanorinadt och betaldt 300 kr. 
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For ts . af Bil. 43. 
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Forts. af Bil. 43. 

') Dessutom utefter stat utanonlnadt och uthetaldt 20 kr. 84 öre. 
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Forts. af Bil. 43. Sammandrag. 
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Bil. 

Utgifter från 1882 års reservations-



149 

44. 

anslag till skogsväsendet. 



150 

Forts. af 



151 

Bil. 44. 



152 

Forts. af 



153 

Bil. 44. 



154 

Bil. 45. 

Redogörelse öfver inkomster och utgifter från de Ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1882. 
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Bil. 46. 

Skogsmedel till Presterskapets löneregleringsfond, år 1882. 



156 

Forts . af Bil. 46. 



157 

Forts af Bil. 46. 



158 

Bil. 47. 

Beskrifning till kartan öfver Fryksdals revir. 



159 

Bil. 48. 

Beskrifning till kartan öfver Arvika revir. 
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