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T I L L K O N U N G E N. 

Domän styrelsen får härmed i underdånighet afgifva berättelse om skogsväsendet i riket för år 1891. 

Skogarne. 
Allmänna skogar. 

Kronoparkernas ytvidd, som vid utgången af år 1890 
omfattade 3,408,750-6 8 hektar, har under berättelseåret ökats 
med 7,441-66 hektar och utgjorde sålunda vid årets slut 
3,416,192-34 hektar. 

Denna ökning har uppstått: 
dels derigenom a t t vid förnyad utarrendering eller vid 

försäljning af kronoegendomar skogsmark af dylika egen
domar eller sådana i deras helhet blifvit afsatta t i l l krono
park, ne in ligen i: 

Norra Jemtlands revir: indragna militiebostället Jons
gården n:r 2 i Ströms socken 1,530-19 hektar; af indragna 
militiebostället Kal ls ta n:r 4 i Li ts socken det s. k. Långa
skiftet och fäbodeskogen 568-44 hektar; 

DomämtyreUens berättelse för år 1891. 

Åkers revir: de t i l l kronoegendomen Djurstaholms äng 
i Öfver Enhörna socken hörande kronoholmarne Karlholmen, 
Gullskär, Tillerholmen jemte skären Tallgås och Granskar, 
hvilka holmar tillagts Bidö kronopark, 33,79 hektar; 

Slättbyggds revir : ett utmarksskifte till indragna militie
bostället SöUtorp i Elings socken, t i l lagdt kronoparken Hillet 
3'9o hektar; ett utmarksskifte t i l l indragna militiebostället 
Karlsberg n.r 2 Olof Svensgården i Larfs socken, tillagdt 
Edsmärens kronopark 21'17 hektar; 

Sunnerbo revir: indragna militiebostället Hamneda krono
gård n:r 5 i Hamneda socken 211oo hektar; indragna militie
bostället Balkarp n:r 3 Bäckagård i Nöttja socken 183-IH 
hektar; 

Värends revir: indragna militiebostället Angå n:r 1 i 
Furuby socken 422'24 hektar; 

Hallands revir: af indragna militiebostället Biskopstorp 
i Qvibille socken ett område om 586'6o hektar; 
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I I Allmänna skogarnes ytvidd. Skogshushållningsplaner. Afverkning och utsyning. 

Ahus revir: utmarksskiftet till indragna militiebostället 
Fjelkinge n:r 48 i Fjelkinge socken, t i l lagdt kronoparken 
Bäckaskog, 52-89 hektar; 

och dels genom inköp af mark ti l l bildande af nya eller 
utvidgning af äldre kronoparker inom östra Jemtlands, Karl
stads, Bonus Vestbo, Sunnerbo och Blekinge-Åhus revir, för 
hvilka markinköp här nedan under rubrik »Finanserna» 
närmare redogöres, utgörande tillhopa 3,828'4o hektar. 

Hushållningsplaner hafva under året af Domänstyrelsen 
faststälts för å t ta kronoparker med en sammanlagd areal af 
5,272'53 hektar, hvaraf 4,225'92 hektar skogsmark. 

Dessutom hafva beståndsbeskrifningar, grundade på 
skogsuppskattning, blifvit till ledning för skogsskötseln upp
rät tade och godkända för 8 kronoparker med en areal af 
60,103-42 hektar, hvaraf 44,773-5 9 hektar skogsmark. 

Flygsandsplanteringarnes areal har under berättelseåret 
icke undergått förändring och utgör således 1,397-43 hektar. 

Öfverloppsmarkers och oafvittrade kronomarkers areal är 
sedan föregående berättelseår oförändrad och anses i enlighet 
med då lemnade uppgifter utgöra tillsammans 1,049,248-84 
hektar. 

Kungsgårdar och andra för statsverkets räkning utar
renderade eller af kronan omedelbart disponerade egendomar 
hade vid utgången af år 1891 en sammanlagd utmarksareal 
af 233,802-66 hektar, motsvarande 240,70985 hektar före
gående år; och har arealförändringen uppståt t dels derigenom, 
a t t 67 kxonoegendomar med en utmarksareal af 3,294-03 hektar 
blifvit försålda, dels derigenom att , såsom under rubriken 
»kronoparker» är nämdt kronoegendomar i sin helhet eller 
delar deraf blifvit afsatta t i l l kronoparker, sammanlagdt 
3,613-26 hektar utmark. 

Hushållningsplaner hafva under åre t faststälts för 78 
hithörande hemmans skogar med en sammanlagd areal af 
9,261-30 hektar, hvaraf 7,651-30 hektar skogsmark oeh l,610.00 
hektar impediment. Härjemte hafva kompletteringsplaner 
för återstående år af löpande arrendeperiod godkänts för 70 
hemmans skogar. 

Civila bostadsboställen med utmark upptagas i likhet 
med föregående år t i l l 16,920-4 6 hektar. 

Hushållningsplaner hafva under året faststälts för 20 
sådana boställsskogar med en areal af 976'51 hektar, hvaraf 
780'i2 hektar skogsmark. 

Ecklesiastika med skogs- eller hagmark försedda boställen 
äro till antal och areal oförändrade och utgöra 2,523 stycken 
med en areal af tillhopa 342,082 9 5 hektar. Under året 
hafva hushållningsplaner faststälts för 276 boställen med en 
areal af 34,97301 hektar, hvaraf 28,555o6 hektar skogsmark 
och 6,417-9 5 hektar impediment. 

Skogar till allmänna inrättningars hemman, hvilka vid 
1890 års slut voro 596 med en ytvidd af 33,378-4 9 hektar, 
hafva till antal eller areal under året ej förändrats. 

Stockfångstskogarne. hvilka under närmast föregående 
år utgjorde 176 stycken med en areal af 269,070-06 hektar, 
hafva under berättelseåret icke undergått någon förändring 
till arealen. 

Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar 
utgöra liksom föregående år 38 stycken med en ytvidd af 
40,603-7 9 hektar. 

Häradsallmänningarne, inberäknadt besparingsskogar 
eller allmänningar i Norrbottens, Gefleborgs och Koppar
bergs län, utgöra liksom föregående år 105 stycken med en 
areal af tillhopa 431,690-2 6 hektar. 

Hushållningsplaner hafva under året faststälts för 7 
häradsallmänningar med en areal af 9,439-5 5 hektar, hvaraf 
6,372 95 hektar skogsmark. 

Nybyggens och kronohemmans skogar upptagas i likhet 
med föregående år approximativt till 1,686 stycken med om
kring 1,472,907-0 7 hektars ytvidd. 

Sammanlagda ytvidden af de allmänna skogarne utgör 
alltså enligt nu lemnade uppgifter vid berättelseårets slut 
7,307,294-25 hektar, motsvarande 7,306,759-88 hektar före
gående år. 

Afverkning och utsyning å de allmänna skogar' från 
hvilka försäljning skett antingen för statsverkets eller för 
under statens förvaltning stäld fonds räkning, hafva, enligt 
från skogstjenstemännen till domänstyrelsen inkomna upp
gifter, husbehofsvirket oberäknadt, haft följande omfattning : 

a) å kronoparker, flygsandsplanteringar, oafvittrade marker 
oeh utarrenderade hemman (Bil. 1 A, B och C): 

motsvarande 988,361'7 kubikmeter föregående år. 



Afverkning och utsyning. 

Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 
1,085,602-2 kubikmeter (Bil. 1 A) och hvaraf omkring 3/ t 

utgjordes af sågtimmerträd, utsynade öfvervägande delen 
inom de norrländska länen och Dalarne, eller tillsammans 
792,008-2 kubikmeter, hvaraf endast inom Norrbottens län 
382,920-7 kubikmeter. 

Till utsyningsberättigade utlemnades 18,188p4 kubik
meter, motsvarande 12,897-5 kubikmeter föregående år (Bil. 
I B ) . 

Till diverse ändamål, såsom til l vissa allmänna bygg
nader äfvensom till väganläggningar, hägnader m. m., be
viljade utsyningar å allmänna skogar utgjorde under året 
4,551-8 kubikmeter, motsvarande 4,366-o kubikmeter före
gående år (Bil. 1 C). 

b) å boställsskogar, af hvilkas behållna afkastning medel 
ingå till statsverket, hafva under året försålts (Bil. 2): 

Motsvarande belopp föregående år utgjorde 3,8883 kubik
meter. 

Från sådana ecklesiastika boställen, af hvilkas afkast-
ning medel ingå ti l l presterskapets löneregleringsfond, hafva 
för denna fonds och boställshafvarnes räkning under år 1891 
försålts (Bil. 3): 

motsvarande 76,881-4 kubikmeter år 1890. 

För ecklesiastika boställenas skogsfonds räkning hafva 
jemlikt nådigt bref den 31 Mars 1876 försålts följande, ge
nom berednings- och rensningshuggning afverkade, virkes
belopp (Bil. 4): 

motsvarande 23.522'7 kubikmeter föregående år. 

A ecklesiastika boställenas skogar hafva derjemte ti l l 
kyrko- och. prestgårdsbyggnad för byggnadsskyldiges behof 

motsvarande belopp omfattade 4,417 9 kubikmeter år 1890. 

c) å stockfångstskogar, nybyggens, kronohemmans och 
enskildes under inskränkt disposition varande skogar åverkadt 
och för kronans räkning försåldt virke har under berättelse
året utgjort (Bil. 6): 

hvilket belopp år 1890 utgjorde 1,521-9 kubikmeter. 

d) å statens till bergsbruk anslagna skogar har under 
berättelseåret afverkats (Bil. 7): 

motsvarande afverkning utgjorde år 1890 18,464-7 kubikmeter, 

e) å häradsallmänningar, som förvaltas af skogsstaten, 
hafva dels till delegarnes omedelbara disposition, dels t i l l 
diverse ändamål, såsom å t bevakarepersonalen, till hägnader 
m. m., utsynats följande belopp (Bil. 8): 

I I I 



IV Afverkning och utsyning. Vitkets försäljning. Virkespris. 

härstädes äro hänvisade a t t från kronoskogame hemta sit t 
hufvudsakliga timmerhehof. medan i de sydligare norrländska 
länen timmerinköpen från kronans skogar fastmer afse, a t t 
t i l l qvaliteten förbättra sågtillverkningarna genom deras 
uppblandning med gröfre dimensioner, än a t t i någon betyd
ligare mån inverka på tillverkningarnes storlek, sorn i det 
hela taget måste grundas på enskilda skogstillgångar. En
dast häraf kunna förklaras de höga timmerpris sorn erhållits 
vid försäljningar ne inom Mellersta Norrlands och Gefle— 
Dala distrikt, oaktadt virkeskonjunkturen först mot årets 
slut förbättrades. 

I de sydligare delarne af landet är det endast undan
tagsvis sorn den stora virkesmarknaden utöfvar inflytande 
på försäljningsresultaten för virke från de allmänna sko
garne, då här mångenstädes fyllandet af ortens behof t räder 
i förgrunden. Dock äro jernkonjunkturen oeh häraf beroende 
kolpris, samt den alltjemt fortgående utvecklingen af trä-
pappersmassefabrikationen, ej oväsentliga faktorer vid virkes-
afsättningen i dessa delar af landet. 

Rörande försäljningisättet, virkesprisen samt utdrifning en 
meddelas från de särskilda distrikten hufvudsakligen föl
jande: 

Norrbottens distrikt: Försäljningarna hafva ga t t trögt 
med något lägre pris an under föregående är. Högsta 
priset för timmerträd â rot, i medeltal för revir taget, 
har varit 1-31 kronor, motsvarande 1.75 kronor för kubik
meter, och lägsta medelpriset för revir 0.53 kronor, mot
svarande 0.71 kronor för kubikmeter. För hela distriktet 
räknadt utgjorde medelpriset för t immerträd endast 0-93 
kronor emot 1.08 kronor under föregående år. Inom södra 
Piteå och Jockmocks revir har priset, jemfördt med föregå
ende års, dock bibehållit sig eller delvis t i l l och med något 
höjts. I anledning af årets svaga skörd oeh det behof af 
arbetsförtjenst, sorn i anledning häraf uppstått inom vissa 
delar af länet, har den s. k. extra afverkningen eller afytt-
randet under hand af skadade träd varit ganska omfattande. 
Virke af nämnda beskaffenhet är nemligen under goda kon
junkturer i anseende till då rådande höga arbetspris foga 
begärligt, hvaremot den omständigheten a t t en del af befolk
ningen under berättelseåret saknade arbetsförtjenst och åt-
nöjdes med mindre ersättning för sit t arbete, möjliggjorde 
afsättning af nämnda virkesslag. Utdrifhingen har så godt 
som allestädes fortgått raskt och obehindradt, beroende af 
gynsamma snöförhållanden. Flottningen försiggick också 
särdeles raskt samt på många ställen med ovanligt gynsamt 

Utsyningen uppgick år 1890 ti l l 129,204'? kubikmeter. 
f) å utbrutna stockfångstskogar, å nybyggen och krono

hemman samt hemman med inskränkt dispositionsrätt till 
skogen hafva på grund af § 2 af nådiga förordningen den 
18 September 1874, angående utsyning oeh försäljning af 
skogsalster från kronans skogar i Kopparbergs län oeh de 
norrländska länen, åt dertill berättigade utsynats (Bil. 9): 

Motsvarande afverkning under år 1890 utgjorde 876,361'4 
kubikmeter. 

A utbrutna stockfängstskogar har utsynats och t i l l 
stockfångstinnehafvare försålts öfverskottsvirke ti l l et t sam
manlagdt belopp af 138,694 t räd eller 104,017 kubikmeter. 

I ofvan omförmälda utsyning är icke inräknadt hvad 
på grund af förenämnda särskilda aftal rörande vissa stock-
fångstskogar blifvit utstämpladt. 

g) Utsyning å kronans skogar åt privilegierade sågverk, 
hvilka ej ännu vid afvittringen tilldelats mark i ersättning 
for stockfångst, har endast egt rum inom Norra Lycksele 
revir, hvarvid utsynats 1,900 sågtimmerträd om l,425-0 
kubikmeter. 

h) Af vrakek och bok hafva, efter ansökan från 205 
innehafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas 
utan vederbörligt medgifvande, följande xitsyningsbelopp be
viljats (Bil. 10): 

Ar 1890 omfattade dylik utsyning respektive 6,137 och 
8,348 ekar samt 779 bokar om tillsammans 15,045-3 kubik
meter. 

Den tryckta stämningen å utlandets trävarumarknad 
har under detta liksom föregående år verkat hämmande å 
virkesafsättningen från kronoskogarne i landets nordliga 
delar, der i synnerhet inom det nordligaste länet fluktuatio
nerna å den allmänna trävarumarknaden företrädesvis göra 
sig känbara för statens virkesförsäljningar, enftr sågverken 
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résultat, hvartill medverkat dels en lagom vattenmängd, 
men dels ock de alltjemt fortgående fiottledsbyggnaderna i 
vattendragen, hvarigenom vårvattnet kunnat bättre tillgodo
göras för virkesflottningen. En del virke har äfven under 
året nedfraktats å Luleå—Gellivare jernvägen, men ehuru 
frakten blifvit nedsatt vida under gällande taxa, hafva dock 
kostnaderna stält sig allt för [höga, så a t t endast mera värde
fulla sortimenter eller sådana virkespartier, som af en eller 
annan anledning ansetts, af vigt a t t på bestämd tid fram
skaffa till såg eller lastageplats, kunnat framföras å jern vägen. 

Vesterbottens distrikt: Med undantag af et t och annat 
virkesparti, som med särskildt medgifvande försålts under 
hand, har i öfrigt virke af växande skog blifvit å auktion 
afyttradt, hvareinot mindre värdefulla skogseffekter såsom 
torrskog, vindfällen, tjärved och dylikt blifvit af revirför-
valtarne försålda under hand. Afven har en r ä t t afsevärd 
myckenhet under året brandskadad skog, som icke kunnat 
qvarlemnas utan a t t blifva värdelös, blifvit efter förutgången 
utstämpling under hand försåld. Der det finnes grundad 
anledning antaga, a t t skogseld med afsigt anlagts af när
boende i ändamål a t t åtkomma beqväm arbetsförtjenst, anses 
detta försäljningssätt så mycket lämpligare, som revirför
valtaren får tillfälle a t t välja köpare och härigenom kan 
undvika dem, som misstänkas för brottet. Hvad virkesprisen 
beträffar, hafva ganska betydande partier icke kunnat till 
antagliga priser säljas, beroende hufvudsakligen på den min
dre goda trävarukonjunkturen, men till ej obetydlig del 
äfven på den omständigheten, a t t de större bolagen t i l l 
relativt billigt pris disponera öfver mycket stora skogstill
gångar, hvarigenom kronans virke tills vidare är mindre 
begärligt. Priset för timmerträd, i medeltal för revir be-
räknadt, har vari t högst 4-10 kronor, motsvarande 5'5i kro
nor för kubikmeter och lägst 0.93 kronor, motsvarando I 3 0 
kronor för kubikmeter. Försäljningspriset kan, jemfördt 
med föregående års, i allmänhet dock sägas hafva varit 
något högre, ehuru såsom ofvan nämndes hela årsafverk-
ningen icke kunnat af brist på antagliga anbud säljas. 
Virkesutdrifningen har vari t gynnad af såväl stadig väderlek 
som af tillräcklig och icke för ymnig snötillgång, hvadan 
afverkningsrester i någon afsevärd myckenhet icke före
kommit. Äfven virkesflottningen har öfverhufvndtaget gåt t 
ganska väl och bättre än hvad man med hänsyn till den ej 
särdeles ymniga nederbörden och långsamma snösmältningen 
hade skäl a t t antaga. 

Mellersta Norrlands distrikt: Efterfrågan vid virkes
auktionerna var liflig och försäljningsprisen fördelaktiga. 
Den omständigheten a t t äfven förseglade anbud fått afgifvas 
vid auktionstillfällena, uppgifves hafva medverkat till det 
goda försäljningsresultatet. Flera kontrakt hafva under 
året ingåtts om af verkning för kolning af vindfällen, timmer-
affall och torrskog, hufvudsakligast på sådana allmänna 
skogar, som äro belägna vid jernvägarne. Högsta priset för 
timmerträd å rot, i medeltal för revir räknadt, har utgjort 
6-5o kronor, motsvarande omkring 6- 5 o kronor för kubik
meter; det lägsta har varit 2-2 o kronor, motsvarande 2.80 
kronor för kubikmeter. 

Gefle-Dala distrikt: De större virkesposterna från krono
parkerna hafva utgjorts af gröfre dimensioner och derför 

betingat mycket fördelaktiga priser. Sålunda betalades ett 
medelpris af 6'76 kronor för timmerträd å kronoparken 
Gränningsvallen, 5.05 kronor å Ängra kronopark och 624 
kronor å Hamra kronopark, motsvarande omkring 7 kronor 
för kubikmeter. Virke till pappersmassa har betalts med 
omkring 4'50 kronor för kubikmeter vid flottled och 3'50 
kronor för kubikmeter upplagdt vid jernväg. I följd af 
tidigt inträffade snöfall hafva en del myrar under vintern 
varit ofrusna, hvarigenom akogskörslorna något försvårats, 
men i öfrigt hafva förhållandena varit gynsamma för såväl 
afverkning som utdrifning, så a t t virket med undantag af 
vindfälda t räd hvilkas afforsling hindrats af djup snö, i all
mänhet befunnits framforsladt vid flottleder i god tid på 
våren. Flottningen fortgick under gynsamma förhållanden. 
Forsling af skogseffekter å jernvägarne uppgifvas vara i 
tilltagande. 

Bergslagsdistriktet : virket på årshyggen har afyttrats å 
rot, utom å ett fåtal skogar i Elfdals, Upsala och Vesterås 
revir, der det visat sig fördelaktigare a t t försälja detsamma 
i upparbetad form. Hjelpgallrings- och rensningsvirke har 
deremot i allmänhet upphuggits genom skogsförvaltningens 
försorg före försäljningen, utom å en del skogar, der sådant 
virke endast funnit användning såsom kolved eller före
kommit i stor myckenhet. Virkets försäljning har skett på 
offentliga auktioner, med undantag af mindre virkespartier 
samt då antagliga auktionsanbud ej erhållits. I sådana fall 
har försäljningen uppdragits åt jägmästaren, hvarigenom 
merendels ett godt resultat vunnits. Sålunda har exempelvis 
i örbyhus revir hela årsafverkningen ti l l fördelaktigt pris 
afyttrats under hand. Vid försäljning af större partier kol
ved inom de vermländska reviren har virket utbjudits efter 
visst pris för långved, till hvilket här allmänt brukliga 
mått veden efter a t t hafva blifvit i mila inrest genom skogs
förvaltningens försorg särskildt uppmätes och uträknas, 
h varefter liqviden erlägges till vederbörande uppbördsman. 
Prisen å ved och kolskog hafva i allmänhet hållit sig 
ganska låga, isynnerhet inom Karlstads och Vesterås revir. 
För sägtimmerträd å rot har priset, i medeltal för revir 
taget, varit högst 5 kronor, motsvarande 5-5o kronor för 
kubikmeter, och lägst 1.88 kronor, motsvarande 3-5o kronor 
for kubikmeter. Der hjelpgallringar blifvit verkstälda hafva 
dessa lemnat en behållning af i medeltal för hektar af 12'67 
kronor. Gallringarne hafva omfattat en ytvidd af 146 hektar 
och 1,810 kubikmeter virke med ett försäljningsvärde af 
3,190 kronor. Utdrifningsarbetet har på det hela taget 
försiggått under gynsamma förhållanden. 

Östra distriktet: med undantag af virke från kronoparken 
Omberg, hvilket liksom förra året till en betydlig del sålts 
under hand, hafva endast smärre virkesposter och skogs
alster af ringare värde afyttrats under hand. All t öfrigt 
virke har sålts å offentliga auktioner. Uti Stockholms, 
Gotlands, Finspångs och Kinda revir har virket hufvud
sakligast sålts å rot, men i Södermanlands län och Ombergs 
revir nästan uteslutande i upparbetad form. Endast å 
några få skogar har det för året utsynade virket af brist 
på antagliga anbud förblifvit osåldt; och äro försäljnings
prisen ungefar lika med föregående årets. 
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Upphugget sågtimmer liar å kronoparken Granvik be
tal ts med 5'62 kronor, å kronoparken Rådaås med 7'25 kro
nor, å kronoparken Furubacka med 6-61 kronor samt å 
kronoparken Halle-Hunneberg med 7-s 3 kronor allt netto 
per kubikmeter. 

Skogseffektemas utdrifning har kunnat fortgå temligen 
obehindradt. 

Smålands distrikt: af det till försäljning eller husbehof 
utsynade virket har det mesta ut tagi ts genom trakthugg
ning eller traktblädning. A Visingsö ekplantering sker 
dock afverkningen endast genom hjelpgallring dels i ek
skogen, dels i den bland ekskogen uppdragna underväxten. 
Å de flesta skogar försäljes genom offentlig auktion virket 
å rot, fördeladt i större eller smärre försäljningsposter al l t 
efter sorn för handen varande ortförhållanden kräfva oeh 
endast undantagsvis — såsom å Malmö kronopark m. fl. — 
upphugges virket före försäljningen. Likaledes upphugges 
merendels sådant virke, sorn uttages genom rensningshugg
ning, i hvilket fall försäljningen af smärre partier vanligen 
verkställes under hand genom skogsförvaltningen, hvilket 
senare försäljningssätt mångenstädes äfven tillämpas i fråga 
om sådana poster, hvarå antagliga anbud vid auktionerna 
ej kunnat erhållas. Köplusten har i allmänhet vari t ringa 
oeh de gjorda anbuden i många fall så laga, a t t de ej kun
nat antagas. För hela distriktet torde i s tort sedt virkes
prisen å rot, beroende på skogens närmare eller aflägsnare 
belägenhet i förhållande ti l l a fsä t tehgsor t , hafva s täl t sig 
ungefär sålunda: e t t ordinärt bjelkträd af tall 3 à 5 kronor, 
sågtimmer 2 à 2-7 5 kronor, hustimmer 0 7 5 à I s o kronor, 
vanlig skogsfamn om 2 kubikmeter fast mat t 0-5 o à 3-5o 
kronor för barrved, 2 à 5 kronor för björkved. — Utdrif-
ningen af virket har med godt slädföre under hela vintern 
kunnat försiggå utan några nämnvärda svårigheter. 

Södra distriktet: Virkesförsäljningen har skett på ro t 
med undantag af hjelpgallringsvirket, som före försäljningen 
blifvit antingen blott fäldt och lagdt i högar, eller der det
samma utgjorts af bok, uppqvistadt och sorteradt i rund
virke och ris. Inom Hallands revir hafva virkesprisen 
varierat mellan 3 50 och 1'30 kronor per kubikmeter, dock 
har det mestadels öfverstigit 3 kronor. Högsta priset har 
betalts för ek, lägsta tor en del tal l och gran; dock har 
gröfre gran betalts fullt så högt som bok. 

Inom Engelholms revir hafva prisen vexlat mellan högst 
5'84 kronor och lägst 1-65 kronor per kubikmeter netto. På 
kronoparken Engelholm, der den hufvudsakliga försäljningen 
skett, har nettovärdet för osorteradt virke af mest ta l l och 
björk varit 5-11 kronor per kubikmeter; men har ek på rot 
inom det ta revir betingat vida lägre pris. Inom Malmöhus 
revir hafva virkesprisen under året vari t särdeles förmån
liga; ek å rot har betalts med ända till 25'28 kronor per 
kubikmeter; bok och af venbok af större dimensioner från 
11'48 kronor till 21 kronor pr kubikmeter, och hjelpgallrings-
virke från 70 öre till 3 32 kronor per kubikmeter för ris 
och 5-62 kronor för rundved i s. k. bunkar. Inom Blekinge-
Ahus revir förete virkesprisen stor omvexling, beroende af 
kommunikationsförhållandena; så vexlar priset å ekvirke 
från I 2 0 kronor ti l l 4'94 kronor per kubikmeter, lägst i 
Blekinge, högst i Gärds och Villands härader i Skåne. Barr
skogsvirke af skilda slag har betalts med priser, vexlande 
mellan l s s kronor å kronoparken Vesslarp t i l l 5-17 kronor 
å kronoparken Bäckaskog, allt för kubikmeter. 

Till närmare belysning af virkesprisens olikhet och 
vexling inom landet har bil. I I upprättats . 

Väganläggningar till skogsdriftens underlättande. De 
i föregående årsberättelser omnämnda vägarbeten i Norra 
Piteå och Norra Arvidsjaurs revir hafva äfven under be
rättelseåret fortgått, i det förra reviret inom Jockmocks 
kronopark å sträckan mellan den s. k. Nordkåtan vid Sikån 
och Teleträsk, samt i det senare reviret på kronoparken å 
norra sidan af Pi te elf upp mot Aberget; derjemte hafva 
gångvägar t i l l underlättande af samfärdseln mellan skilda 
t rakter af de vidsträckta kronoparkerna i vissa andra revir 
inom Norrbottens län blifvit genom spångning af myrar 
iordningstälda. A Ofvansjö och Torsåkers bergslagsallmän-
ning i Grestriklands revir hafva vägarbeten under året på
gåt t . I Arvika revir har fortsatts med anläggandet af en 
från allmänna vägen öfver Blomskogs kyrkoherde boställes 
skog ledande väg ti l l flottled i Olerudssjön. A Knappåsens 
skog i Elfdals revir har likaledes föregående års vägarbete 
fortsatts och under berättelseåret omfattat en våglängd af 
1,780 meter, så a t t hela vägsträckan mellan Knappas qvam 
t i l l Fryksdalen nu är fullbordad med undantag af här och 
der behöfiig grusning. 

Utom reparationer och smärre vägarbeten, som mån
genstädes förekommit å de allmänna skogarna i mellersta 
och södra delarne af landet, hafva derstädes under året 
blifvit utförda följande väganläggningar: I Vadsbo revir 
å Bromö kronopark planering af en vägsträcka af 2,100 
meter, samt väganläggningar å Kalföarne samt å krono
parken Sundsmarken, på den förra en sträcka af 541 meter 
och å den senare en sträcka af 240 meter; I Slättbygds re-

För upphugget sågtimmer har priset varit högst 8 kro
nor oeh lägst 4-2 5 kronor, för sågtimmerträd å rot högst 
5-40 kronor ocb lägst 3-8o kronor, al l t fiör kubikmeter. Den 
omständigheten a t t vederbörande auktionsförrättare i vissa 
län, såsom i Stockholms oeh Södermanlands, fordra kontant 
liqvid vid slaget, uppgifves i väsentlig mån nedsätta köp
lusten oeh föranleda laga försäljningspris. F r ån hela di
s t r iktet omnämnes a t t virkesutdrifhingen fortgått under 
gynsamma väderleksförhållanden. 

Vestra distrihtet : Priserna vid årets virkesfbrsäljningar 
hafva i jemförelse med närmast föregående år stigit i Vadsbo, 
Vartofta oeh Kinne revir, men deremot något fallit inom 
Slättbygds, Hunnebergs oeh Bohus revir, hvilket sistnämnda 
förhållande berott deraf, hvad de två första reviren beträffar, 
a t t föregående årets priser vari t ovanligt högt uppdrifna, 
samt hvad Bohus revir angår, a t t årets virke i allmänhet 
vari t af sämre beskaffenhet. A rot stående virke af alla 
sortiment har betingat inom 
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vir vaganläggning af 500 meters längd å kronoparken Eds-
mären, samt dylik anläggning af 710 meters längd å krono
parken Östra Hillet; I Bohus revir, anläggning af 658 meters 
väg å Bullarens kronopark; I Hallands revir å Tölö krono
park 405 meters väganläggning, samt i Engelholms revir å 
Kolleberga kronopark en väg af 600 meters längd. 

För de norra landsdelarnas skogsprodukter äro emeller
t id vattendragen de vigtigaste transportvägarne och flott
ledernas reglering har derföre ock i allmänhet vari t föremål 
för den enskilda företagsamheten äfven om vattendragen till 
någon del berört kronans skogar, E t t undantag härifrån 
utgör likväl Norrbottens län, hvarest reglering af virkes-
flottningen ej ännu sträckt sig längre än till hufvudfioderna 
eller deras nedre delar äfvensom til l et t eller annat mindre 
vattendrag. Orsaken härti l l är a t t söka i den omständig
heten, a t t länets skogar i vida mindre omfattning än annor
städes disponeras af enskilde, utan ti l l stor del äro i kronans 
ego. Kronoskogarne bilda nämligen här, såsom kändt är, 
stora sammanhängande komplexer af flere qvadratmils yt
vidd, inom hvilka vattendragens upprensning följaktligen ej 
kan påräknas komma till stånd genom enskildes företag
samhet. 

Redan tidigt fästes ock uppmärksamheten på behofvet 
af åtgärder från kronans sida för vattendragens flottbar-
görande härstädes. På grund af nådigt bref den 7 Februari 
1873 utfördes sålunda under nämnda och de närmast föl
jande åren undersökningar angående möjligheten af och kost
naderna för upprensning af de vattendrag, som berörde 
kronans skogar; och i enlighet med de förslag, som upp
rättades vid dessa undersökningar, blefvo flere vattendrag 
i sammanhang med upplåtelse af flerårig afverkningsrätt 
flottbargjorda genom virkesköpares försorg, i det a t t skyldig
het a t t inrä t ta flottled gjordes till vilkor för försäljningen, 
hvarvid köpeskillingen modifierades i förhållande till den 
beräknade kostnaden för flottledens inrättande Detta för
faringssätt, ehuru i ringare omfattning, användes ock vid de 
årliga virkesförsäljningarne, hvarjemte vissa smärre förbätt
ringar i flottlederna utfördes af virkesköpare med understöd 
af erforderligt byggnadsvirke. På förenämnda sätt hafva 
byggnader och rensningsarbeten i flottlederna utförts t i l l en 
kostnad af öfver en million kronor. 

Då emellertid den enskilde helt naturligen sökte göra 
sig väl betald för den åtagna skyldigheten genom ett lägre 
virkespris, och detta pris i många fall än mera nedtrycktes, 
emedan det förlagskapital, som erfordrades för flottledens 
inrättande, utgjorde för många et t hinder at t uppträda som 
spekulanter, var det uppenbart, at t , om staten sjelf efter 
hand utförde dylika anläggningar, kostnaden derför i läng
den blefve mindre än den uppoffring, staten finge vidkännas 
derigenom a t t anläggningen af en flottled gjordes till vilkor 
vid utbjudandet af flerårig afverkningsrätt. På grund häraf 
hemstälde Domänstyrelsen, a t t å 1885 års reservationsanslag 
till kronoskogarnas förvaltning m. m. måtte under titel »till 
inrättande af flottleder i Norrbottens län» uppföras 23,000 
kronor, afsedda för reglering af Bölsmansåns vattendrag 
inom Storfors kronopark i Norra Piteå revir, hvilken hem
ställan efter nådig proposition till riksdagen ock vardt bi
fallen; och har sedermera under derpå följande år intill 

berättelseåret för samma ändamål från nämnda reservations
anslag disponerats tillsammans 47,341 kronor, hvilka medel 
hufvudsakligen blifvit använda för flottbargörandet af de 
vattendrag inom Jockmocks kronopark som utfalla i Varrisån 
och Pite elf. Nämnda byggnads- och rensningsarbeten hafva 
upplåtits på entreprenadauktioner och blifvit nöjaktigt ut
förda af entreprenörer under kontroll af vederbörande skogs-
tjensteman. 

Mellan vattendragen i lappmarken och dem inom nedre 
landet råder en viss olikhet med afseende å flottningsrätten, 
i det a t t i de förra såväl kronan som andra virkesegare på 
grund af 7 § af gällande afvittringsstadga vid afvittringen 
förbehållits r ä t t t i l l flottning, hvaremot i de senare någon 
allmän flottningsrätt icke kunnat vid afvittringen undan
tagas. Vattendragen nedanför lappmarksgränsen kunna altså, 
om de tillika beröra enskildes områden, endast med iakt
tagande af den ordning, gällande förordningar föreskrifva, 
ordnas för flottning med hänsyn till kronoparkernas behof. 
Men äfven i fråga om de först nämnda vattendragen, hvilka, 
på grund af hvad ofvan är nämndt, äro a t t anse såsom redan 
befintliga allmänna fiottleder, påkallas åtgärder för a t t under 
lagliga former få till stånd bestämmelser rörande flottleds 
underhåll och amortering, bildandet af flottningsförening, 
eller tillstånd till fiottningsoktrojer m. m., hvarförutom det 
icke kan anses vara sörjdt för beståndet af de arbeten, som 
i fiottled redan utförts eller komma at t utföras. Samtidigt 
med verkställandet af ofvannämnda flottledsaTbeten hafva 
derföre såväl för ordnandet af underhållet i redan helt och 
hållet eller endast delvis upprensade flottleder, som ock för 
öppnandet af nya sådana, påkallats syner i enlighet med 
gällande flottningsstadga. 

Sålunda hafva nu Nuortijaurbäcken och Svärdelfven, 
utfallande i Byske elf i Arvidsjaurs socken, Bodträskån, 
öfre delen af Tore elf, Appoelfven med Manna och Kosak-
bäckarne, PerleKven, Naustabäcken, Nautijaur elfven samt 
Lulleketsforsarne, äfvensom Kengis och Lappia forsar i 
Torneå elf blifvit undersökta för reglering. 

Då det tvifvelsutan vore egnadt a t t bereda lättnad så 
väl i budgeten för skogsväsendet som i förvaltningen, derest 
dessa flottleders inrättande öfverlätes på enskilda personer 
eller särskilda bolag mot r ä t t a t t uppbära stadgade amorte-
ringsafgälder, har styrelsen t rädt i underhandling härom 
med personer i orten. För sådan uppgörelse fordrades emel
lertid utfästelse från styrelsens sida a t t inom amorterings
tiden lå ta utbjuda till försäljning och afverkning hela den 
beräknade skogstillgången å kronans mark vid vattendragen. 
Ehuru sådan afverkning endast skulle omfatta mogen skog 
och olägenheter ur forstlig synpunkt ej hade vari t a t t be
fara, derest utsyningen försigginge enligt godkända regler, 
är det likväl af många anledningar med kronans fördel mest 
öfverensstämmande, a t t kronan eger fria händer vid före
kommande virkesförsäljningar. Det måste alltså anses vara 
fördelaktigast, a t t fiottledsanläggningarna utföras genom 
statens egen försorg. Men då det anslag, som härför erfor
dras, egentligen är a t t betrakta såsom et t förlagskapital, 
som jemte sex procents ränta genom inflytande amorterings-
afgälder å flottgodset efter hand återgäldas, och således ej 
bör sammanblandas med reservationsanslaget för kronosko-
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garaes förvaltning, utan förvaltas såsom en särskild förlags-
fond för reglering af flottleder från kronans skogar i Norr
bottens lan, har styrelsen hemstält om beviljandet af e t t 
under några år utgående anslag af högst 100,000 kronor om 
året för ofvannämnda ändamål, hvilken hemställan efter 
nådig proposition ti l l riksdagen på det sät t bifallits, a t t et t 
extra anslag för år 1891 blifvit anvisadt till bestridande af 
kostnaderna för reglering af flottleder i nämnda län, med 
r ä t t a t t för samma ändamål disponera de afgifter, som läggas 
â âottningen. 

För medel från detta anslag hafva under berättelseåret 
påbörjats arbeten i ofvannämnda vattendrag i Arvidsjaurs 
socken och södra Arvidsjaurs revir, nemligen Nuortijaur-
bäcken och Svärdelfven, hvilkas reglering beräknats kosta 
96,200 kronor; och komma dessa arbeten, som utföras af 
entreprenör, a t t fullbordas under loppet af 1892. Vid dessa 
vattendrag har skogstillgången beräknats t i l l omkring 
1,100,000 timmer. 

I öfrigt hafva nnder året utförts kompletteringsarbeten 
i kronans fiottleder i Sikån, Hvi tån och Auratsbäcken äfven-
som schaktnings- och reparationsarbeten i Bölsmansån, hvar-
jemte under föregående år påbörjade byggnader i Telebäcken 
och Arpatsbäcken blifvit fullbordade och afsynade, allt inom 
Norra Piteå revir. I Abmoelfven och Subdekelfven inom 
Norra Arvidsjaurs revir hafva byggnader ock blifvit utförda. 

De sprängnings- och rensningsarbeten, som med särskildt 
statsanslag utföras i Torneå och Muonio gränselfvar för 
vinnandet af beqvämare farled för timmerflottor, hafva under 
året fortskridit så, a t t vattendraget intill midten af Pajala 
socken är färdigt. 

Jemväl i Vermland hafva flottledsarbeten under året 
förekommit i det a t t den i föregående berättelse omnämnda 
flottleden i Lillelfvens och Gullsjöelfvens vattendrag blifvit 
fullbordad och anmäld till afsyning. 

Undersökningar om skogsträdens tillväxt och i samband 
dermed stående förhållanden hafva under året fortgått och 
utgjorts af kompletteringsarbeten inom Hjerjeådalen och Gefle-
borgs län, hvarefter den slutliga bearbetningen af det genom 
undersökningarna vunna materialet påbörjats. 

Upprensning af igenväxta rågångar omkring kronoparker 
och allmänna skogar har egt rum i flere revir. 

Hågnadsarbeten å allmänna, under skogsstatens förvalt
ning atående skogar hafva under året förekommit inom 28 
revir, tillhörande landets mellersta och södra delar. Nya 
trägärdsgårdar hafva uppförts t i l l en sammanlagd längd af 
55,719 meter samt äldre dylika hägnader reparerats t i l l om
kring 41,200 meters längd. Med jerntråd har hägnats sam-
manlagdt 17,261 meter hufvudsakligen inom Kinne revir, 
nya stengårder hafva lagts å en sträcka af 3,249 meter och 
gamla reparerats till 2,325 meters längd. Kostnaden för 
dessa arbeten har uppgått t i l l 11,900 kronor. 

Dikningsarbeten, bestående såväl i upptagande af nya 
som rensning af äldre diken för torrläggning af vattensjuk 
mark å allmänna skogar, hafva utförts inom 39 revir t i l l 
en sammanlagd längd af, oberäknadt smärre dikningsarbeten, 
164,075 meter, hvaraf nya dikeu 123,968 meter. Kostnaden 
härför har utgjort 25,400 kronor. 

Motsvarande siffror voro för år 1889: 80,700 meter, 
hvaraf nya diken 52,820 meter, samt för år 1890: 105,520 
meter, hvaraf 77,168 meter nya diken. Dessa siffror visa 
en i dessa arbeten fortgående ökning, som hufvudsakligen 
härleder sig från i Norrbottens och Vesterbottens län 
påbörjade åtgärder a t t genom vattenafledning förbättra 
skogsväxtligheten â sänka t rakter inom de stora krono
parkerna derstädes. Hvad som härutinnan blifvit utfördt 
är dock af ringa betydenhet i förhållande ti l l de vidsträckta 
sankmarker, som förefinnas, och måste anses allenast såsom 
försök i syfte a t t förbereda större dylika arbeten för fram
tiden, helst som, enligt hvad skogstjenstemännen meddelat, 
befolkningens ovana vid utförandet flerestädes nu verkat 
hindrande och kostnaderna torde blifva väsentligt mindre, 
om arbetena bedrifvas småningom och endast i den mån 
utsträckas, som vana arbetare kunna erhållas. 

Frösättningen hos barrträden har vari t y t te rs t ringa 
under berättelseåret. 

Beträffande skogens föryngring meddelas i skogstjenste-
männens berättelser: 

Norrbottens distrikt: Som det vid lagom friställning och 
ljushuggning visat sig, a t t en ganska god återväxt upp-
spirar efter timmerblädning, hafva skogstjenstemännens åt
göranden för främjandet af skogsföryngringen gå t t u t på 
a t t reglera afverkningarna med hänsyn till ofvannämnda 
förhållande, äfvensom a t t qvarlemna kraftiga fröträd. De 
under närmast föregående åren påbörjade försöksåtgärder för 
utrönande af billigaste och efter härvarande förhållanden 
ändamålsenligaste sättet för återväxtens upphjelpande hafva 
jemväl under berättelseåret fortgått. Sålunda har i Södra 
Arvidsjaurs revir verkstälts rödjning af undertryckta träd 
och marbuskar å en del hyggestrakter, hvarjemte den vid 
Arvidsjaurs kyrkoplats anlagda plantskola upprensats och 
plantorna deri omskolats. Inom Norra Arvidsjaurs revir är 
rutsådd verkstäld â en areal af 11 hektar utaf e t t större brand
fält vid Pite elf. Inom Södra Pi teå revir hafva de under 
de sista åren verkstälda arbetena för utrönande af svedj-
ningens n y t t a för återväxtens befrämjande fortsatts, hvar
jemte rutsådd af tallfrö verkställts på 15,30 hektar af med 
löpeld förut öfvergången mark, sedan fältet förut inhägnats. 
Inom Jockmocks och Arjepluogs revir hafva på bekostnad 
af landstinget som härför anvisat 250 kronor ti l l hvartdera 
reviret, försöksarbeten utförts i afsigt a t t utröna lämpligaste 
sättet för erhållande af återväxt invid skogsgränsen. Skogs
odlingskostnaden för distriktet utgör 560'09 kronor. 

Vesterbottens distrikt: för skogsåterväxtens befrämjande 
hafva äfven här inom sex af distriktets revir åtgärder vid
tagits företrädesvis â t rakter , der markbetäckningen visat 
sig vara afsevärdt hinderlig för skogsföryngringen. Försöks-
åtgärderna hafva derför hufvudsakligast gå t t u t på a t t rad-
eller rutvis undanrödja markbetäckningen (förnämligast ren
mossa) och a t t på sa sät t åstadkomma en för sjelfsådt frö 
lämplig fröbädd. Några försökssåddar hafva gjorts med 
inom distriktet insamladt och solklängdt tallfrö; äfvenså 
hafva gallringar för vinnande af lämpligare fröbesånings-
hyggen företagits. Sammanlagda arealen, som på ena eller 
andra sättet under året vari t föremål för försöksåtgärder 
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uppgår till omkring 94-2 5 hektar och utgör kostnaderna for 
dessa arbeten 639-4 2 kronor. 

Mellersta Norrlands distrikt: Inom Norra, Jemtlands, 
Vestra Jemtlands, Medelpads och Norra Ångermanlands revir 
hafva skogBodlingsarbeten, delvis såsom försök, under be
rättelseåret blifvit utförda, bestående af fullständig skogs
odling å tillhopa 224 hektar samt hjelpkultur å 42 hektar. 
Såsom varande af stor betydelse för underlättandet af sjelf-
sådden, hvarå skogsföryngringen i Norrland måste i hufvud-
sak grundas, framhållas de hyggesrensningar och risbrän
ningar, som â några skogar företagits, äfvensom de upplåtelser 
af avverkningsrätt för kolning af vindfäld och ståndtorr skog 
samt affall, som under de senare åren kommit t i l l stånd å 
de allmänna skogarne i närheten af jernvägarna. Distriktets 
skogsodlingskostnader belöpa sig till 1,752-83 kronor. 

Gefle—Dala distrikt: Inom Gestriklands och Kopparbergs 
revir hafva rensnings- och risbränningsarbeten å t rakt-
hyggena såsom vanligt blifvit utförda. Sjelfsådden uppgifves 
i allmänhet hafva inom distriktet visat godt resultat, med 
undantag af dess höglända trakter, der sommarens starka 
torka menligt inverkat. 26-30 hektar äro fullständigt skogs-
odlade, 103-46 hektar hjelpkultiverade, och uppgå kostnaderna 
för året t i l l 1,810-3 6 kronor. 

Bergslagsdistriktet : På de hyggen, der lämpliga fröträd 
af ta l l vari t a t t tillgå och der marken befunnits tjenlig för 
uppdragande af återväxt genom sjelfsådd, hafva sådana vid 
afverkningen qvarlemnats, men der detta icke varit fallet, 
har skogsodling skett, hvarvid gran i allmänhet planterats, 
och ta l l enligt regeln uppdragits genom sådd, utom vid 
hjelpkultur i mera försigkomna plantbestånd, der det visat 
sig fördelaktigare a t t använda plantering. Fullständig skogs
odling har verkstälts å 403-6 6 hektar, samt hjelpkultur i 563-9 6 
hektar. För de fullständiga skogsodlingarne hafva kostnaderna, 
enligt hvad skogstjenstemännen meddelat, beräknats till 
5,324-34 kronor och för hjelpkulturerna till 6,262-o 2 kronor 
eller i medeltal för hvarje hektar af det förra till 14-4 9 
kronor och af det senare ti l l 11 2 s kronor. De under året 
utförda kulturerna hafva â högre belägna platser till följd 
af under våren och försommaren rådande torka fierestädes 
vieat e t t mindre godt resultat, hvilket dock kan förbättras 
derigenom a t t det utsådda fröet, som till en del gror först 
sedan det någon tid legat i jorden, ännu kan uppspira. De 
vid 1890 års kulturer uppdragna plantorna hafva i allmän
het s tåt t sig ganska bra trots den torra väderleken. 

Skogsodling å boställen och kronans utarrenderade hem
man har i likhet med föregående år genom skogspersonalens 
försorg fortgått i stor omfattning, men ännu åters tår mycket 
a t t afhjelpa med afseende på återväxten å dessa egendomars 
skogar. 

Östra distrikret: årets skogsodlingar i Stockholms, Got
lands och Södermanlands län, hafva lidit af i början af som
maren inträffad frost och derpå följande långvarig torka. 
Äfven äldre kulturer i Södermanland uppgifves hafva skadats 
deraf. Den gynsamma väderleken under sommarens senare 
del har dock till någon del upphjelpt tillståndet. I Öster
götland har nederbörden vari t jemnare fördelad under som
maren, och årets skogsodlingar uppgifvas i allmänhet vara 
lyckade. Enl igt revirberättelserna utgör den fullständigt 

Domänstyrelsens berättelse för år 1890. 

skogsodlade arealen 288-9 5 hektar, den.hjelpkultiverade 282-24 
heksar. De förstnämnda arbetena hafva beräknats kosta 
5,139-37 kronor och de senare 3,641-5o kronor eller för hvarje 
hektar respektive 17-78 och 12-9o kronor. 

Vestra distriktet: Utom genom sjelfsådd åstadkommes 
skogens föryngring genom såväl plantering som sådd, ehuru 
frösådden fortfarande mest användes. Enligt jägmästarnes 
berättelser har uuder året genom skogsstatens försorg å de 
allmänna skogarne fullständig skogsodling verkstälts å 927'23 
hektar och hjelpkultur å 620-6 5 hektar, hvarvid utplanterats 
730,000 tall-, 1,077,800 gran-, 46,600 lärkträds-, 121,000 berg
tall-, 9,500 diverse barrträds- och 18,600 löfträdsplantor eller 
sammanlagdt 2,003,500 stycken plantor och utsat ts 1,087 kg. 
tall-, 919 kg. gran-, 195 kg. lärkträds-, 11 kg. diverse barr
träds- samt 14 kg. löfträdsfrö eller sammanlagdt 2,226 kg. 
skogsfrö. Kostnaden för den fullständiga kulturen beräknas 
till 17,453 kronor, för hjelpkulturen till 8,287 kronor, sam
manlagdt 25,740 kronor. Medelkostnaden för hektar utgör 
enligt denna beräkning för den fullständiga skogsodlingen 
17-7 5 kronor och för hjelpkultur 13-3 5 kronor. 

Smålands distrikt: Då det visat sig a t t den genom sådd 
för hand eller genom plantering uppdragna återväxten ofta 
nog blifvit utsat t för en del sjukdomar, har man inom detta 
distrikt allt mer och mer börjat återgå till sjelfsåddens an
vändande, der skogs- och markförhållanden sådant medgifva. 
De under året utförda skogsodlingarne synas dock för såvidt 
nu kan bedömas, i följd af de inom distriktet under året 
rådande gynsamma väderleksförhållandena i allmänhet hafva 
gåt t väl till. Då aspvirket numera står i högt pris, så har 
början blifvit gjord med detta trädslags uppdragande inom 
Tjusts revir å marker med god och kraftig jordmon. Den 
fullständigt skogsodlade arealen utgör 545 hektar, den hjelp
kultiverade 306 hektar, och kostnaderna härför beräknats t i l l 
15,594 kronor och 3,135 kronor eller för hvarje hektar af 
den förra 28-61 och för hvarje hektar af den senare 10-24 
kronor. 

Södra distriktet: Skogens återställande inom detta di
str ikt kan endast undantagsvis ernås genom sjelfsådd, hvar-
före dels handsådd dels plantering måste begagnas. Den 
senare metoden användes företrädesvis inom Malmöhus revir, 
begge metoderna i Blekinge-Ähus revir, ehuru plantering 
öfver vägande ; h varemot inom Engelholms och Hallands revir 
den besådda ytvidden vida öfverstigit den planterade. Inom 
samtliga distriktet tillhörande revir är fullständig skogsodling 
utförd på en ytvidd af 446-23 hektar, hvaraf 152-ii hektar 
genom plantering och 294-12 hektar genom sådd, och inom två 
revir hjelpkultur â tillsammans 9188 hektar. För fullständig 
skogsodling beräknas kostnaden till 7,842-o3 kronor och för 
hjelpkultur 709 36 kronor sammanlagdt 8,55139 kronor; ut
görande för hvarje fullständigt skogsodlad hektar 17-5 7 
kronor och för hjelpkultiverad hektar 7-74 kronor. Somma
rens väderlek var på det hela gynsam för skogsodlingen om 
än kulturerna på en del ställen lidit af den alltför rikliga 
nederbörden. 

Inalles uppgår den under året skogsodlade arealen till 
2,887-67 hektar, förutom 2,104"44 hektar hjelpkultiverad mark; 
kostnaderna härför hafva beräknats utgöra sammanlagdt 
78,150-32 kronor. Uti denna kostnadssumma ingå gifvetvis 
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Ökdag8verken hafva i Norra Piteå oeh Kalix revir be
talts med 4 à 5 kr., i Asele med 5 kr., i Norra Jemtlands 
4-5 0 à 5 kr., i Mellersta Ångermanlands 4 à 5 kr., i Elfdals 
5 kr., i Hunnebergs 2'5o à 3 kr., i Kalmar med 3 à 3-so kr. 

Skogseldar hafva under berättelseåret gjort största 
skadan i de två nordligaste länen, der sammanlagdt 7,047 
hektar af de allmänna skogarna uppgifvas hafva blifvit af 
eld öfvergångna. För öfrigt hafva enligt skogstjenstemän-
nens berättelser skogseld förekommit â de allmänna skogarna 
i nedannämnda län oeh skadat följande arealer, nemligen: 
inom Jemtlands län 31 hektar, inom Vesternorrlands län 300 
hektar, inom Kopparbergs län 55 hektar och inom Verm
lands län 18 hektar. 

I några af de norrländska reviren åstadkommo höst
stormarna ej obetydlig skada å skogarne, der marken bestod 
af lättare jordarter, men i öfrigt hafva några mera anmärk
ningsvärda stormskador ej under året inträffat. Från flere 
revir, såsom Köpings, Vesterås och Gripsholms, meddelas att 
ett ej obetydligt antal träd under året torkat i följd af den 
skada, träden lidit under 1890 års häftiga vårstormar. I 
Askersunds, Vadsbo, Vartofta, Slättbygds och Hunnebergs 
revir uppgifvas yngre och medelåldriga skogsbestånd hafva 
tagit skada genom snötryck. 

Skogsinsekter. Snytbaggen (Hylobius abietis) som under 
föregående år uppträdde så talrik i örbyhus revir, att an
stalt för dess infångande måste vidtagas, har fortfarande 
förekommit derstädes, hvadan infångningen fortgått. Vid 

pass 126,500 hafva infångats. Äfven inom andra revir, 
såsom Olands, Slättbygds oeh Hunnebergs, har samma in
sekt förekommit oeh gjort anmärkningsvärd skada å kul
turerna. Arter af barkborren (Tomicus) hafva bemärkts i 
stor myckenhet inom Olands oeh Södra Piteå revir, i hvilket 
senare revir grnpper af yngre tallskog å vissa trakter upp
gifvas hafva dött ut i följd af dessa insekters uppträdande. 
Granbarrvecklaren (Tortrix hercyniana) uppgifves hafva 
talrikt förekommit i Vadsbo, och tallmätaren (Fidonia pini-
aria) i Örbyhus revir. 

Ollenborrarne (Melolontha vulgaris oeh hippocastani) 
hafva under året i de sydligare landskapen haft sin hvart 
fjerde år återkommande stora svärmningsperiod, under hvilken 
ett betydande antal — inom Kristianstads, Malmöhus och 
Hallands län, enligt uppgift af statens entomolog, tillsam
mans omkring 444,477,000 — individer insamlats oeh dödats, 
hvarför kostnaderna bestridts med hälften af kommunerna 
eller hushållningssällskap oeh med hälften af för ändamålet 
särskildt anslagna statsmedel; förutom genom denna insam
ling lära de hafva decimerats genom angreppen af en mögel
svamp (Botrytis tenella). 

En rostsvamp (Ohrysomyxa) har angripit plantor oeh 
ungskog af tall i södra Piteå oeh Norrsjö revir. 

Skogsåverkan å de allmänna skogarne har i nämnvärd 
utsträckning förekommit endast i Norrbottens oeh Vester
bottens län; och utgör det olofligen afverkade virket enligt 
revirförvaltarnes uppgifter (Bil. 12): 

icke sådana utgifter under året, sorn afse förarbeten för 
kommande års kulturer. 

Uppgifter om gängse pris å mansdagsverken för skogs
arbeten under år 1889 föreligga i berättelserna från följande 
revir: 

Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke har beräk
nats till 3,009-4 kubikmeter, motsvarande 5,875-5 kubikmeter 
föregående år. 

Uer å allmänna skogar åverkadt, beslagtaget virke ieke 
kunnat afyttrat till antagliga pris, har, till förekommande 
af försäljning till underpris, virket mast sönderhuggas eller 
på annat satt onyttiggöras, hvilken åtgärd under berättelse
året vidtagits med tillsammans 457-9 kubikmeter, hufvud-
sakligast bestående af timmerträd oeh timmer (Bil. 13). Det 
under år 1890 onyttiggjorda beslagsvirket utgjorde 344-s 
kubikmeter. 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna under år 1891 uppgingo till 350, hvarvid 
svaranden i 198 mål fäldes men frikändes i 31, medan 121 
mål vid årets slut voro oafgjorda. Adömda böter uppgingo 
till 6,136-3 5 kr., hvarjemte ådömts skadeersättning med till
sammans 3,896-85 kr. (Bil. 14). Motsvarande belopp utgjorde 
år 1890 7,968-50 kr. i böter och 5,022-61 kr. i skadeersätt
ning i 183 mal. 
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Beträffande arealen af dessa skogar får Domän styrelsen 
åberopa hvad uti föregående berättelse är anfördt. Enl igt 
den utredning, som i denna berättelse lemnades, antogs 
enskildes utmarksareal utgöra omkring 22,315,600 hektar. 

I de föregående berättelserna har i korthet redogjorts för 
de åtgärder, hvilka, såvidt till Styrelsens kännedom kommit, 
blifvit af landsting och hushållningssällskap vidtagna till 
befrämjande af den enskilda skogsvården. Af dessa redo
görelser framgår a t t ej obetydliga belopp blifvit af lands
ting och i synnerhet af hushållningssällskap årligen an
visade samt a t t ganska mycket blifvit för dessa medel 
uträ tadt till skogshushållningens fromma i orterna. Denna 
landstingens och hushållningssällskapens gagnande verk
samhet har vunnit på samma gång erkännande som den 
erhållit uppslag till vidare ut vekling derigenom a t t et t extra 
anslag till skogsodlingens främjande vid 1889 års riksdag 
beviljades och sedermera årligen förnyats. Detta anslag, 
utgörande 25,000 kronor, har nemligen stälts till Eders 
Kungl. Maj:ts förfogande för a t t i mån af tillgång tilldelas 
landsting eller hushållningssällskap, som understödja enskilde 
skogsodlare genom tillhandahållande af skogsfrö och planto r 

till billigt pris eller beredande af kostnadsfritt biträde vid 
skogsarbeten, dock med vilkor a t t statsbidrag icke finge till 
något län utgå med högre belopp än hvad landsting och 
hushållningssällskap tillsammans eller endera af dem för 
ändamålet anslagit, ej heller till högre belopp än 2,000 
kronor för hvarje landstingsområde. 

Det äudamål, för hvilket ifrågavarande anslag blifvit 
anvisadt, har omfattats med synnerligt intresse, så a t t från de 
särskilda länen begärts andelar af anslaget, öfverstigande 
detsammas belopp. Vid den reduktion, som till följd häraf 
vid anslagets fördelning varit nödig, har det öfverskjutande 
beloppet afdragits å de till 1,000 kronor och derutöfver 
uppgående anslagsfordringarne, h varemot begärda anslag, som 
understigit 1,000 kronor, till fulla beloppet beviljats. Efter
följande tabell utvisar för år 1891 såväl den summa, som 
hvarje landsting och hushållningssällskap erhållit i stats
anslag som ock de belopp, landstingen och hushållningssäll
skapen sjelfva anvisat till skogsvårdens främjande. 

Af denna tabell inhemtas a t t landsting oeh hushållnings
sällskap tillsammans anvisat 04,025 kronor till skogsodlin
gens främjande. Lägges härt i l l det pä länen fördelade stats
anslaget, 25,000 kronor, uppgår hela beloppet för året till 
89,025 kronor, i hvilken summa likväl icke blifvit inräknade 
de belopp, sorn i vissa län anvisats för skogsundervisningen, 
såsom i Vermlands, Örebro oeh Södermanlands län. 

Vid en blick på uppgifterna i tabellen finner man der
jemte, at t intresset för skogsodlingen är störst i de mera 
skogsfattiga orterna, såsom i Göteborgs oeh Bohus, Elfsborgs 
oeh Hallands m. fl. län. De arbeten, som blifvit under året 
utförda, äro ock i synnerhet der ganska betydande. Sä har 
i det först nämnda länet, hvars hushållningssällskap under en 
följd af är anordnat omfattande åtgärder för skogsodling a 
dels inköpta dels arrenderade kala marker, under året an
vändts för skogskultnr en frömängd af ej mindre än 2.17] 
kilogram, förutom 1,477,500 plantor, hvarjemte landstinget i 
samma län anvisat medel t i l l premier för undervisning oeh 
handledning i skogskultur. 

I Elfsborgs län hafva under året 672 hektar kalmark-
skog odlats, dervid, äfvensom för utdelning, å tgåt t 921,100 
plantor oeh 872 kilogram frö. 

I Hallands län hafva till 338 reqvirenter utdelats något 
öfver en million plantor oeh 453 kilogram frö. Den här
med skogsodlade kalmarken utgjorde 498 hektar. Skogs
odlingen har hos 225 reqvirenter utförts af plantörer, hvilka, 
till anlet tio, varit sysselsatta 200 dagar under öfverinseende 
af en inspektör. 

I Östergötlands län har en af hushållningssällskapet 
aflönad skogsman varit af G4 reqvirenter anlitad under 128 
dagar, hvarjemte 4 plantörer biträdt allmänheten vid skogs
odling. 

XI 
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I Södermanlands län hafva tvenne skogstjenstemän til l 
allmänhetens tjenst varit anstälda. biträdda af plantörer. 

I Upsala län har lemnats kostnadsfritt biträde af statens 
skogsingeniör. 

I Blekinge län erhålla reqvirenter afgiftsfritt biträde 
vid skogskultur samt utdelas plantor kostnadsfritt eller mot 
e t t pris af högst 1 krona för tusen. Ä t 59 jordegare hafva 
under året sålunda utlemnats 281,200 plantor, hvarjemte 
sättqvistar utdelats från hushållningssälllskapets pilodlingar. 

I Skaraborgs län hafva 8 plantörer lemnat biträde vid 
skogsodling åt 225 reqvirenter; 376 kilogram frö och 141,000 
plantor hafva utdelats. Med plantörers biträde hafva 240 
hektar skogsodlats. 

I Vestmanlands län hafva 2 plantörer vari t i verk
samhet under tillsammans 296 dagar och derunder besökt 97 
gårdar. 

I Stockholms län äro 9 plantörer under tillsyn af revir-
förvaltaren anstälda och hafva af dessa verkstälts skogs
odling å 55 särskilda skogar på en areal af tillsammans 122 
hektar. 142 kilogram frö och 188,000 plantor hafva dervid 
åtgåt t . 

I Kalmar län kafva skogsfrö och plantor tillhanda
hållits äfvensom kostnadsfritt biträde vid skogsodlingsarbeten. 

I Jönköpings län hafva genom hushållningssällskapets 
föranstaltande utförts skogsodlingar â en sammanlagd areal 
af 95'40 hektar. 

I Kronobergs län har en plantor lemnat biträde åt 58 
jordegare med skogsodling af tillsammans 100 à 110 hektar 
samt meddelat undervisning i skogsodling vid åtskilliga 
folkskolor. 78 kilogram frö och 579,000 plantor hafva ut
delats. 

I Kristianstads län har tillhandahållits frö till skogs
odling. 

1 Örebro län hafva en skogsman och tre plantörer vari t 
anstälda för allmänhetens tjenst och hafva anlitats för ut-
syningar, planteringar, sådd och vattenatledning. 45 hektar 
kalmark har sålunda planterats och 57 hektar kärrmark 
utdikats. 

I Gerieborgs län har ti l lhandahållits kostnadsfritt, biträde 
vid skogsarbeten och undervisning meddelats uti insamling 
och klängning af kottar samt utförandet af sådd. 

I Vermlands och Kopparbergs län hafva enskilde skogs
odlare erhållit understöd. 

I Norrbottens län hafva försökssådder i närheten af 
skogsgränsen blifvit utförda. 

Förutom det understöd som genom ofvannämnda anslag 
kommit de landsting och hushållningssällskap till del, hvilka 
verkat för skogsodlingens främjande, har staten jemväl mera 
omedelbart genom plantmaterials utlemnande från statens 
egna skogar understödt bemödandena i detta syfte. 1 de 
flesta revir inom landets södra och mellersta delar hafva 
nemligen plantor utlemnats i mån af t i l lgång eller efter
frågan, vare sig afgiftsfritt eller mot lagt pris, motsvarande 
ungefärliga kostnaden för deras uppdragande. Något öfver 
2 milloner plantor, hvaraf nära 800.000 utan afgift, hafva 
sålunda blifvit utlemnade. Äfven den omständigheten at t 
landsting och hushållningssällskap haft a t t tillgå skogs-
tsatens tjenstemän, i synnerhet de extra, vid såväl anordan-

nandet af som tillsynen öfver förberörda åtgärder, har ej 
oväsentligt underlät tat den uppgift, som dessa korporationer 
till skogsodlingens främjande åtagit sig. 

I enlighet med den för enskildes skogar i vissa orter 
gällande lagstiftning hafva följande förrättningar blifvit af 
skogstjenstemännen under året utförda, nemligen: 

dels undersökningar för utstämpling af undermålig skog 
inom Norrbottens och Vesterbottens län enligt nådiga för
ordningen den 19 Mars 1888, hvilka förrättningar haft föl
jande omfattning: 

motsvarande siffror år 1890 voro 764 och 321,478; hvarför
utom under berättelseåret å finska sidan blifvit afstämplade 
20,000 undermåliga t räd för a t t förädlas inom Kalix socken ; 

dels utsyningar och utstämplingar à skatte- och frälse
hemman inom lappmarkerna äfvensom â hemman med in
skränkt dispositionsrätt öfver skogen inom öfriga delar af 
Norrland, för hvilka förrättningar är redogjordt i samman
hang med utsyningar â nybyggen, kronohemman oeh stock-
fångstskogar (tab. 6); 

dels ock skogsuppskattnhigar jemte afverkningsberäk-
ningar för såväl lappmarkshemman som hemman med inskränkt 
dispositionsrätt öfver skogen i öfriga delar af Norrland, 
hvilka förrättningar under året fortgått oeh omfattat: 

Under föregående ar uppskattades skogen vid 441 hem
man eller byar. innehållande 450,421-51 hekar. 
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Vid dessa förrättningar äfvensom vid ntsyningarna 
hafva 11 assistenter biträdt de ordinarie revirförvaltarne. 

Jemlikt nådiga förordningen den 10 September 1869, 
angående åtgärder till förekommande af skogsförödelse pä 
Gotland, har vederbörande revirförvaltare verkstält besigt-
ning â en hemmansskog, der skogsförödelse anmälts hafva 
egt rum; denna besigtning föranledde dock icke till sålu-
afverkuingsförbud. I revirförvaltarens årsberättelse omför-
mäles, a t t försök ehuru utan framgång blifvit gjordt, at t 
kringgå lagen genom a t t stycka sädana hemman, som blifvit 
sat ta under saluafverkniugsförbud och att derefter, sedan 
de uthuggna skogslotterna blifvit sålda, göra framställning 
om förbudets upphäfvande för de återstående skogbeväxta 
delarne, 

Afven i fråga om den för Vesterbottens och Norrbottens 
län gällande skogsförordning hafva gjorts försök a t t kringgå 
gällande föreskrifter, hvilka försök ej alltid kunnat före
byggas eller stäfjas. Bland sädana förtjenar i synnerhet 
ett förfaringssätt särskild uppmärksamhet, såsom alltmer 
utbredande sig i trots af skogsförvaltningens bemödanden a t t 
motverka detsamma. Förfaringssättet, som hittills endast 
förekommit inom ett par kommuner, nemligen i .Törns och 
Skellefteå socknar af Vesterbottens län, består deruti, att 
égare af undermålig skog, som endast under vissa förut
sättningar enligt författningen utstänrplas för skeppning 
eller sågning, sjelfva åsät t träden märken, liknande de 
kronostämplar, hvilka af statens skogstjenstemän vid ut-
syning begagnas, hvarefter virket sålts till exportörer eller 
sägverksegare. Dä detta tillvägagäende under ar 1888 visade 
sig vara i tilltagande, vidtogs den åtgärden att . till för
svårande af kronostämplarnes efterhärmning, â annan ort 
tillverka nya sådana af mera komplicerad konstruktion. 
Snart förspordes emellertid at t äfven de nya stämpelmärkena 
efterapades och at t falska sådana begagnades vid afverk-
ning och försäljning af undermålig skog i allt större ut
sträckning, Men eftcrapningen var ej fullständig i alla 
detaljer, så a t t vid jemförelse mellan kronostämpeln och 
de märken som förekommo a en del undermåligt virke, 
flere smärre olikheter kunde konstateras. Efter noggranna 
undersökningar blefvo sålunda ej mindre än 12,370 spärrar 
och 3,43!) sågtimmer under berättelseåret i beslag tagna 
samt vid domstol dömda förbrutna. Af de falska stämpel-
märkena hade iakttagits 20 olika variationer, hvilket nog
samt visar, a t t detta ofog redan ganska betydligt gripit 
omkring sig. På åtal af revirförvaltaren dömdes en person 
af häradsrätten för försäljning af falkstämpladt virke till 
två års straffarbete och fyra ars förlust af medborgerligt 
förtroende, hvarjemte ytterl igare en person för samma lag
brott stables under åtal. I betraktande af dessa allvarliga 
straffpåföljder och de ganska ansenliga förluster, som genom 
beslagen drabba lagöfverträdaine, synes man visserligen 
berättigad hysa den förhoppningen, a t t ofoget småningom bör 
komma att upphöra eller åtminstone icke taga vidare fart, 
men det bör a andra sidan likväl uppmärksammas, at t stora 
svårigheter möta för bevisningen i dylika mål, helst som 
skickligheten at t eftergöra kronostämplarne visat sig allt 
större och virkets beslagtagande endast kan försiggå å 
lastage- och sågplatser, hvarigenom det blifver möjligt för 

skogsegare, at t låta falskstämplade träd qvarsta a rot eller 
qvarligga pà något afstand frän nämnda platser, tills stäm
pelmärkena blifvit så otydliga, att, när virket slutligen fram-
föres, det ej kan med säkerhet utrönas, om stämplarne äro 
falska eller icke. Härut i ligger fara for at t dessa lagöfver-
trädelser i trots af myndigheternas vaksamhet i många fall 
komma at t undgå upptäckt oeh laga påföljd. 

De i Hallands, Blekinge. A hus och Eugelholms revir 
befintliga, enskilda tillhöriga flygsandsfalt, hvilka stä under 
.skogsstatens kontroll äro till antalet oeh arealen oförändrade 
oeh utgöra 27 med en ytvidd af li.loöss hektar. A Borrby 
oeh Sundhy flygsandsfält har skogsodlingen under berättelse
året i vidsträcktare man än förut erhållit statens understöd 
genom pä kronans bekostnad utförd anläggning af plant
skolor. 

Skoffxinyeniörvnas rcrksam/irt. Ar lsi>] hafva till en
skildes tjenst varit anstälda (i med statsmedel atlönade 
skogsingeniörer. Deras verksamhet (Bil. l.">) liar omfattat 
17 af rikets län, nemligen alla utom Norrbottens, Vester
bottens, Jemtlands, Göteborgs oeh Bohus län, Gotlands, 
Kristianstads samt Malmöhus län. Förrättningarna hafva 
a 261 ställen upptagit sammanlagdt 557 dagar, hvaraf inom 
Vermlands län 105, Upsala 10.'), .Göteborgs 74, Kalmar 41 
o. s. v. Med afseende pa förrättninganies beskaffenhet hafva 
skogsingeniörernas arbeten bestått u t i : 

Jagten. 
Till främjande af jagtvarden hafva, enligt livad af för 

Domänstryrelsen tillgängliga uppgifter inhenitats, följande 
åtgärder vidtagits af landsting, hushållningssällskap, kom
muner, jägarförbund m. fl., nemligen: 

Norrbottens läns landsting har ställ t till svenska jägar-
förbundets afdelning inom länet ett anslag af 300 kr. till 
premier för dödande' af räf. — Vesterbottens län: Nörsjö 
kommun har såsom förut utbetalt 25 kr. at angifvare af 
oloflig elgjagt inom kommunen. — Yesternorrlands läns 
landsting och hushållningssällskap hafva till rofdjurspremier 
inom länet anvisat ett förslagsanslag af 1,000 kr. ärligen 
under 5 ar frän och med 1888 at t utgå med 2 kr. tor hvarje 
räf, dödad under tiden 1 Maj—30 September, 2 kr. för duf-
hök, 2 kr. för berguf och 20 öre för kråka. — Gefteborgs 

hvarförutom undervisning i skogsskötsel vid landtbruks-
och andra läroanstalter upptagit 1") dagar, samt lö(i dagar 
användts till andra förrättningar, bnstaende i lemnade rad 
oeh upplysningar uti till skogshushållningen hörande frågor. 
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läns landsting har till hushållningssällskapets förfogande 
ställ t 1,500 kr. för året till belöningar för skadedjurs ut
rotande a t t utgå med 2 kr. för rät', 1'50 för hönshök, örn 
och berguf samt 15 öre för kråka. — Kopparbergs läns lands
t ing har för 3 år från och med år 1890 beviljat et t förslags
anslag af 800 kr, till rofdjurspremier, at t utgå med 3 kr. 
för räf, dödad under tiden 1 April—1 Oktober samt med 1 
kr. för hök och berguf. — Vermlands läns landsting har 
anslagit 300 kr. för hvart och ett af de närmaste fem åren 
i och tor anställande af nödigt antal elgpolis i öfre Elf-
ilalen. — Örebro läns landsting har uppfört ett årligt för
slagsanslag af 3,500 kr. till belöning för dödande af rofdj ur 
a t t utgå för räf med 3 kr., för dufhök 1 kr., tor kråka 10 
öre. Vestmanlands läns landsting har för en tid af 5 år 
från och med år 1889 till belöningar för rofdjurs dödande 
anvisat 3,000 kr. årligen såsom förslagsanslag, at t utgå med 
3 kr. för räf, dödad från tien 1 April till den 1 November, 
med 2 kr. för dufhök och berguf samt med 3 kr. för örn 
samt under vissa förbehåll 10 öre för kråka. — Ilpsala läns 
landsting: et t årligt förslagsanslag af 3,000 kr. är anvisadt 
till skottpenningar för rofdjurs dödande; för dödad räf och 
berguf utbetalas häraf 3 kr., för dufhök 2 kr.; äfven jagt-
vardsföreningen inom länet har utbetalt skottpenningar 
äfvensom belöningar till personer, som egnat rapphönsen 
ändamålsenlig omvårdnad under vintermånaderna. — Söder
manlands läns landsting har för hvartdera af åren 1890— 
1892 anvisat et t förslagsanslag af 2,500 kr. a t t utgå för räf, 
som dödats under April—Oktober med 2 kr., för fullfjädrad 
uf, dufhök eller örn med 1 kr., och för kråka eller dess ungar 
med 10 öre. — Gotlands läns landsting bar för åren 1889— 
1893 ställt till Gotlands jägargilles förfogande 1.000 kr. 
ärligen at t användas såsom skottpremier, nemligen 2.50 kr. 
tor räf, 2 kr. för öra, 1 kr. för hönskök, 50 öre för sparf-
hök och 6 öre för kråka samt för åren 1891 1893 ärligen 
300 kr. a t t användas till skottpenningar för sal under tiden 
efter 1 Maj med 3 kr. för hvarje djur. — Skaraborgs läns 
landsting har för åren 1891 —1895 beviljat ett förslagsanslag 
af 2,000 kr. a t t utgå med 2 kr. för hvarje dödad räf. — 
Elfsborgs läns landsting; under 5 år från och med 1889 
utbetalas i skottpenningar 3 kr. för hvarje frän 1 April 
30 Sept, inom länet dödad räf. — Göteborgs och Bohus läns 
landsting har beviljat ett ärligt förslagsanslag af 2,000 kr. 
för åren 1890—1892 a t t u tgå med 3 kr. för hvarje inom 
landstingsområdet dödad räf. — Kalmar läns norra lands
tingsområde har beviljat 1,600 kr. såsom förslagsanslag, a t t 
utgå med 3 kr. for hvarje räf, dödad från 1 April till 31 
Oktober och med 1 kr. för hvarje dufhök. — Jönköpings 
läns landsting utbetalar i skottpenningar för räf 2 kr., för 
uf, öm och hök 1 kr. — Kronobergs läns landsting har 
ställt 1,500 kr. till Svenska jägareförbundets afdelnings i 
länet förfogande mot redovisningsskyldighet, a t t användas 
till belöningar for inom länet dödade rofdjur; och har hus
hållningssällskapet för samma ändamål likaledes anvisat 
1,500 kr. — Hallands läns landsting har för en tid af 4 år 
frän och med 1890 beviljat ett förslagsanslag af 200 kr. a t t 
användas till premier för dödande af räf sålunda, a t t kom
mun, som utbetalar premier t i l l belopp af 2 kr. för räf, 
dödad rinder tiden 1 April—1 Oktober, eger hos landstinget 

utfå halfva beloppet af sålunda utbetalda medel. — Blekinge 
läns landsting har anvisat et t förslagsanslag af 600 kr. till 
skottpenningar, dels af 2 kr. for räf, dödad under tiden 1 
April—1 November, dels ock med 1 kr. för hök. 

Jemlikt § 20 af nådiga jagtstadgan den 21 Oktober 
1864 hafva under året af statsmedel i skoitpenniwjar för 
dödad björn, varg, lo och järf utanordnadts sammanlagdt 
1,730 kr. (Bil. 16), motsvarande 2,075 kr. föregående år. 

Med af seende à dessa premier gäller samma erinran som 
i föregående årsberättelse, eller a t t det utbetalda beloppet 
icke motsvarar summan af premierna, för enligt sistnämnda 
bilaga under året dödade individer af ofvannämnda djurslag, 
emedan dels skottpenningar uttagits for rofdjur, dödade 
under år 1890, dels å andra sidan premier icke uttagits för 
alla under året dödade, djur. 

Af landsting, hushållningssällskap, menigheter och jägar-
förbund hafva under året utgifvits penningebelöningar för 
dödande af räf, örn, uf, hök, korp, kråka, skata till et t belopp 
af 43,256-6 5 kr. (Bil. 16). under det at t för samma ändamål 
utbetaltes 34,800 80 kr. år 1890. 

Åtalade förbrytelser mot jagtlagarnc, hvilka under berät
telseåret af skogspersonalen eller genom dess försorg an-
hängiggjorts vid domstol, uppgingo till 107, af hvilka 66 
slutbehandlades, livarvid i 45 mål svaranden fäldes men fri
kändes i 21 ; öfriga 41 mål voro ännu vid årets slut icke 
afgjorda (Bil. 19). 

Adömda böter i jagtmäl, der svaranden fälts, uppgingo 
till 2,472äo kr. och ådömd skadeersättning ti l l 1,185-es kr., 
hvilka belopp under närmast föregående år utgjorde respek
tive 7,955 och 2.694 kr. 

Under berättelseåret hafva enligt från länsstyrelserna 
inkomna uppgifter inom landet dödats nedannämnda antal 
rofdjur, nemligen: 17 björnar. 61 vargar. 38 lodjur, 106 
järfvar och 18.289 räf var. Motsvarande siffror för år 1890 
voro: 26 björnar, 26 vargar. 27 lodjur, 97 järfvar och 15 212 
räfvar. 

Under år 1891 dödades 108.835 skadliga roffoglar (Bil. 
16) nemligen: 378 örnar, 674 ufvar, 13.832 hökar äfvensom 
93.951 kråkor. 

Till bedömande af den förlust, som rofdjuren tillfoga 
landet genom husdjurs dödande, har domänstyrelsen med 
stöd af från länsstyrelserna inkomna primäruppgifter upp
rä t ta t bil. 17. som visar a t t följande antal husdjur hlifrit 
under berättelseåret af rofdjur dödade, nemligen: 4 hästar, 
2 nötkreatur, 8,623 får, 140 getter. 5.936 renar och 61.511 
fjäderfä. Dessa djurs sammanlagda värde har uppskattats 
till 156.077-15 kr., motsvarande 121.601-oo kr. år 1890. 
Största penningeförlusten har uppstått inom Norrbottens 
län, utgörande 48.677 kr., hufvudsakligen för 4.419 dödade 
renar. Vid jemförelse mellan det inom landet såsom premier 
för dödade rofdjur utgifna penningebeloppet. 44,986-65 kr., 
och värdet af de utaf rofdjur dödade husdjuren 156,077-15 kr. 
visar sig det senare vida öfverstiga det förra. 

Beträffande det nyttiga rildn innehålla skogstjenste-
männens berättelser hufvudsakligen följande: 

Elgen är i snabbt tilltagande i Norrbottens län, del
bar en längre tid varit fridlyst, hvaremot tillgången i Vester-
bottens och Vesternorrlands län uppgifves vara något min-
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skad. I öfriga län med undantag af Stockholms, der 
minskning försports, håller stammen sig väl uppe och i 
vissa orter såsom i Östergötland och i Vestergötland är 
detta djurslag stadt i ökning. 

Rådjuren sägas fortfarande öka sig. Särskildt i Öster
götland synas de numera vinna ökad utbredning. 

Hare: tillgången har varit god; endast i Gestrikland 
och vissa delar af Upland och Vermland uppgifves årgån
gen hafva varit klen. 

A tjäder och orre har tillgången varit god inom Norr
bottens, norra och östra delarne af .lemtlands, Verralands, 
Vestmanlands, Örebro och Upsala län samt i de tre syd
ligaste länen, medelmåttig i Vesterbottens län men ringa i 
öfriga delar af landet. 

Ripa: tillgången har i Norrbottens och Vesterbottens 
samt norra delen af Jemtlands län varit god. 1 Koppar
bergs län uppgifves tillgången å dalripan vara medelmåttig 
och å fjellripan ringa. 

Rapphönstillgången har varit god, flerestädes riklig; 
men i de sydligaste provinserna säges denna fogelart ej 
hafva kommit sig upp ännu efter 1887—1888 årens vinter, 
hvarjemte ungafveln tagi t skada af sommarens våta väderlek. 

Tillgången å änder uppgifves i allmänhet hafva varit 
ringa. 

Skogsundervisningen. 
Vid skogsinstitutet var elevernas antal under vårterminen 

22, hvaraf 21 ordinarie, af hvilka 10 ordinarie elever af-
gingo från läroverket med godkända och 1 utan godkänd 
insigter. Under året antogos 10 ordinarie ooh 2 extra elever, 
hvarigenom elevernas antal under höstterminen utgjorde 23 
(Bil. 19). Såväl under var- som höstterminen åtnjöto 4 
elever stipendier â 250 kr. hvardera för år räknadt. 

Den teoretiska undervisningen har under lektionstiderna 
haft följandn omfattning: 

De praktiska öfningarne hafva omfattat 107 dagar och 
bestått i dels taxering af kronoparkerna Bjurbäckslandet 
och Skatan om tillsammans 17,747 hektar, dels uppmätning 
och taxering af 1,500 hektar af Grönbo kronopark samt in-
egomätning derstädes 250 hektar dels ock virkesutstämpling 
å sistnämnda kronopark samt å kronoparken Ramningshult, 
h va-rest äfven skogsodlingsarbeten utförts. 

Af statens sex skogsskolor, Sillre i Medelpad, Marina i 
Upland, Ombergs i Östergötland, Hunnebergs i Vestergötland, 
Boda å Öland och Kolleberga i Skåne, är Omberg afsedd 
at t förbereda till inträde vid Kongl. Skogsinstitutet, de 
öfriga fem at t utbilda skogsbetjente. Kostnadsfri undervis
ning meddelas åt 10 lärjungar i hvarje skola. Lärokursen 
är jemlikt Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadgar for skogs
läroverken den 13 April 1886 bestämd a t t taga sin början: 
vid Ombergs skogsskola den 1 Jul i och vid de öfriga den 1 
September samt fortgå ti l l den 15 påföljande Juni . 

Sedan från Ombergs skogsskola de från föregående år 
(Kvarvarande lärlingarne afgått med godkände insigter, an
togos vid läroårets början 10 nya elever, hvilka under höst
terminen åtnjöto undervisning. Vid de öfriga skogsskolorna 
har lärlingarnes antal utgjort (Bil. 18): 

Undervisning har meddelats i de ämnen, gällande läro
verksstadga i fråga om skogsskolorna föreskrifver. 

Staten lemnar understöd åt två enskilda skogsskolor, 
Shogshalls i Södermanland och Presteruds i Vermland. Lär-
jungarues antal var vid den förra under vårterminen 10, 
hvilka afgingo med godkända insigter, under höstterminen 
10; vid den sistnämnde 10 ordinarie lärlingar. 

Rörande skogs- och jagtväsendet hafva bland andra nedan-
nämnda publikationer under året utkommit: Tidskrift för 
skogshushållning;», utgifven af A. T. Onattingius, 19:de år
gången. ».Skogsvännen < utgifven af A. T. Cnattingius, 16:de 
årgången. Svenska Jägarförbundets nya tidskrift» utgifven 
af J . V. Lindblad, 29:de årgången. 

Bland dessa tidskrifter åtnjuta de två förstnämnda un
derstöd af statsmedel. 

Verksamheten vid de skogsmeteorologiska stationerna har 
under år 1891 fortgått efter den något förändrade plan, som 
i 1886 års berättelse omnämnes. 

Stationerna hafva verit desamma som under föregående 
ör, nemligen Spårhult, Hornsberg, Helde och Österplana i 
Skaraborgs län, Alderstugan, Lillhärad och Dingtuna i Vest
manlands län, Dalboda i Upsala län, Aminne och Storbacken 
i Norrbottens län, Butle och Barlingbo på Gotland, Skåre 
flodstation i Vermlands län samt den mera fullständigt ut
rustade nederbördsstationen vid Tegeludden i närheten af 
hufvudstaden. 



XVI Skogsadministrationen. 

A samtliga skogs- och slättstationer hafva utom neder
börden äfven observerats afdunstningsmängden från en min
dre vattenyta samt på de flesta äfven markens temperatur 
på Os, 1 och 2 meters djup med de af dr H. E. Hatnberg 
för ändamålet konstruerade instrumenter. 

Observationerna för året hafva blifvit granskade och 
beräknade. Iakttagelserna af nederbörden, afdunstningen och 
jordtemperaturen hafva publicerats i den af dr Hamberg 
under Meteorologiska Central-Anstaltens inseende utgifna 
tidskriften »Månadsöfversigt af väderleken i Sverige», en 
publikation, som hufvudsakligen uppehälles genom bidrag af 
hushållningssällskapen i riket. 

Skogsadministrationen. 

Uti föregående berättelse omnämndes, a t t den vid nya 
regleringen af skogsstaten anbefalda indragning af vissa jäg
mästaretjenster samt motsvarande tjenstgöringsområdens för
delning å angränsande revir icke kunnat till fullo genomföras, 
aldenstund tiere jägmästare förklarat sig icke vilja ingå på 
den nya staten, i följd hvaraf vid 1890 års slut två ordinarie 
jägmästare voro tjenstgörande och sju jägmästaretjenster 
uppehöllos tillsvidare på förordnande utöfver den nya staten. 
Sedan emellertid Riksdagen på Eders Kongl. Maj;ts nådiga 
proposition beviljat anslag till et t tredje ålderstillägg at 
jägmästarne, och de af dessa tjenstemän, som förut vägrat 
ingå på nya staten, numera med undantag af jägmästarne i 
Jönåkers och Degerfors revir förklarat sig härtill villiga, 
har den anbefalda revirregleringen kunnat till hufvudsak-
ligaste delen under året genomföras, så a t t endast Daga och 
Umeå revir, hvilka enligt regleringen skola indragas, behöfva 
fortfarande uppehållas på förordnande. Hvad Upsala revir 
beträffar, som äfven skall indragas, har detta revir förvaltats 
af den ordinarie, pa gamla staten qvarstående tjenste-
innehafvaren. Vid berättelseårets slut voro alltså utöfver 
den nya staten tjenstgörande endast en ordinarie samt två 
tillförordnade jägmästare. 

Den ordinarie personalen vid skogssaten utgjordes vid 
berättelsearets slut följaktligen förutom af den förenämnde 
öfvertaliga jägmästaren, af 9 öfverjägmästare, 74 jägmästare 
samt 2t>3 kronojägare. 

Utom ordinarie tjenstemän och betjente, voro vid årets 
slut anstälda 131 extra jägmästare, af hvilka 71 innehade 
förordnanden såsom assistenter, samt 113 extra kronojägare 
och 87 tillfälliga bevakare. Dessutom voro anstälda pa de 

> häradsallmänningar och ecklesiastika boställsskogar, som stå 
under skogsstatens vård och förvaltning, 95 kronoskogvak
tare och ö tillsyningsmän, samt a sådana häradsallmänningar, 
flygsandsfält och andra allmänna skogar, öfver hvilka skogs
staten endast utöfvar kontroll. 35 skogvaktare och 9 till-

syningsmän. Öfrig betjening vid de allmänna skogarne ut
gjordes af 9 grindvaktare och 11 fasta skogsarbetare, så a t t 
sammanlagda antalet tjenstemän utgjorde 217 och antalet 
betjente 028 personer. 

Skogslärovcrkens personal utgjordes under år 1891 af: 
a) vid skogsinstitutet: 1 direktör, 2 lektorer och 4 extra 

lärare, 1 vaktmästare ooh 1 grindvaktare; 
b) vid statens skogsskolor: (> föreståndare, af hvilka 5 till

lika innehaft ordinarie jägmästarebefattning, och (i skogsrät-
tare, af hvilka en samtidigt varit tjenstgörande kronojägare; 

c) vid enskildes sl;ogsskolor med statsbidrag: 2 förestån
dare och i skogsrättare. 

Af skogsstaten disponerade boställen och lägenheter. I 
fråga om dessa hafva under berättelseåret, i sammanhang 
med nya regleringans genomförande, de förändringar före
kommit, a t t jägmästarebostället Norra Ekerud i Skaraborgs 
län och skogvaktarebostället Kyrkeqvarn i samma län till 
statsverket indragits; a t t följande numera öfverflödiga krono
jägareboställen för skogs väsendets räkning upplåtits till ar-
rendatorer, skogsarbetare eller bomvaktare, nemligen inom 
Skaraborgs län Spårhnlt, Hjortkullen, Kämpaslätten, Part
hall och Fågelåsen, i Elfsborgs län Nyrud med Lone, Hög
säter och Trenningen, i Kalmar län Svartviksbro och Haget 
samt i Kristianstads län Haradal och Sjöhuset; a t t två nya 
kronojägareboställen, Klämman i Elfsborgs län och Kila i 
Hallands län, inrät ta ts och insyuats; samt a t t nya upp
skat tningar för bestämmande af afdrag å kontant lön verk
ställts å 7 jägmästare- och 10 kronojägareboställen. 

Följande författningar och kungörelser, berörande skogs-
och jagtväsendet, hafva under år 1891 utfärdats i Svensk 
Författningssamling : 

Kongl. kungörelse den 25 Mars, i fråga om fridlysnings-
tid för elg och rådjur inom vissa delar af riket. 

Domänstyrelsens kungörelse den 27 April, angående 
fridlysningstid för vissa djurslag. 

Kongl. Maj:ts skrifvelse till Domänstyrelsen den 29 Maj, 
angående försäljning af åtskilliga miudre kronoegendomar 
m. m. 

Kongl. Maj:ts skrifvelse till Domänstyrelsen den 29 Maj, 
angående upplåtande af odlingslägenheter å kronoparker i 
Norrbottens län. 

Kongl. kungörelse den 16 Oktober, angående stämpel-
afgiften. 

Lag den 23 Oktober, angående väghållningsbesvärets 
utgörande pa landet. 

Kongl. kungörelse den 6 November, angående förän
drad lydelse af § K! i jagtstadgan den 21 Oktober 1864. 

Kongl. kungörelse den 31 December, angående ändrad 
lydelse af 7 § 2 mom. utaf resereglementet af den 11 Fe
bruari 1881. 

Inspektionsresor hafva under berättelsearet företagits af 
chefen för Domänstvrelsen inom Östergötlands, Vermlands, 
Dalslands. Blekinge, Kristanstads, Malmöhus, Upsala, Kop
parbergs, Stockholms och Skaraborgs län. Af öfverjägmä-
starne hafva inspektioner verkstälts inom följande revir: 
Tornea, Kalix, (lellivare, Råneå, Luleå, Norra och Södra 
Piteå, Norra och Södra Arvidsjaurs, Umeå, Degerfors, Norra 
och Södra Lycksele, Asele, Fredrika, Östra, Norra och Vestra 
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Jemtlands, Herjeådalens, Norra, Mellersta och Södra Ånger
manlands, Medelpads, Norra och Vestra Helsinglands, Ge-
striklands, Kopparbergs, Österdalames.Vesterdalames, Fryks-
dals, Elfdals, Örebro, Askersunds, Vesterås, Upsala, Örbyhus, 
Stockholms, Gotlands, Gripsholms, Daga, Jönåkers, Finspångs, 
Kinda, Vadsbo, Vartofta, Kinne, Slättbygds, Marks, Sväl-
tornas, Tjusts, Kalmar, Jönköpings, Eksjö, Vestbo, Sun-
nerbo, Värends, Blekinge, Ahus, Engelholms, Malmöhus och 
Hallands. 

Finanserna. 

Den statens skogsegendom, som icke tillhör vissa hem
man, i hvilkas taxeringsvärde skogen ingår, har vid årets 
slut beräknats ega et t värde af 57,141,600 kronor (Bil. 25) 
mot 56,250,800 kronor närmast foregående år. Detta värde 
har erhållits sålunda, a t t kronoparker i Norrland oeh Dalarne 
ansetts lemna i årlig afkastning et t timmerträd à 1 kr. 60 
öre på 2 hektar duglig skogsmark, kronoparker och kronans 
flygsandsplanteringar i landets öfriga delar 2 kubikmeter à 
2 kr. 80 öre på en hektar duglig skogsmark samt krono-
öfverloppsmarker och de kronomarker, sorn efter slutad af
vit tr ing anses förblifva statens tillhörighet, e t t timmerträd 
à 1 kr. på 3 hektar af hela ytvidden, inbegripet impediment 
— all t med beräkning af uthållig afkastning — hvarefter 
det sålunda erhållna värdet af skogsafkastningen kapitali-
serats efter 4 procent samt till detta belopp lagts summan 
af köpeskillingarne för de under året till kronoparker inköpta 
marker. Under år 1891 uppgick sammanlagda beloppet af 
statsverkets skogsmedel t i l l 2,540,840 kr. 66 öre (Bil. 20), 
motsvarande 3,186,087 kr. år 1890. 

Berättelseårets skogsmedel utgjordes af: 

Dragas från denna summa dels försäljningskostnader — 
hufvudsakligen reseersättning åt auktionsförrättare — 10,369 
kr. 13 öre, dels restituerade statsverkets skogsmedel 5,505 
kr. 41 öre, dels till boställshafvare utbetalda andelar af 
skogsafkastning från civila boställen 4,526 kr. 99 öre, åter
s tår ett belopp af 2,520,439 kr. 13 öre som kunnat godtgöras 
statskontoret. 

I likhet med flera föregående år hafva de vida öfver-
vägande beloppen af statsverkets skogsmedel influtit från 
de norrländska länen, utgörande bruttoinkomsten från 

Domtinstyrehens berättelse för år 1891. 

Enligt nådiga brefvet den 29 November 1889 angående 
ny reglering af skogsstaten skall särskild ersättning för 
skogsstatens bestyr med skogsskötseln å vissa ecklesiastiska 
boställen och häradsallmänningar statsverket tillgodoföras 
af boställenas och allmänningarnes afkastning samt af de 
ecklesiastiska boställenas skogsfond, hvarjemte enligt samma 
nådiga bref de afgifter för synekostnad, sorn utsynings-
sökande å kronohemman, nybyggen, stockfångstskogar, vissa 
hemman med inskränkt dispositionsrätt m. fl. slag af skogar 
i de norra länen hafva a t t gälda, blifvit indragna till stats
verket. De belopp, som på grund häraf influtit och blifvit 
tillgodoförda statsverkets skogsmedel för detta år, afse ti l l 
större delen ersättning för skogstjenstemännens arbeten under 
år 1890 oeh utgöra: 

For skogsväsendet under år 1891 beviljade, å riksstatens 
sjunde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 21): 

Ordinarie anslag (7:de hufvudtiteln) : 

3 
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hvarjemte enligt styrelsens räkenskaper en behållning före
fans vid årets slut å reservationsanslaget af 113,701 kr. 31 
öre, hvaraf dock en stor del var disponerad ehuru ej ut
betald. 

Sedan från bruttobeloppet af statsverkets skogsmedel, 
2,540,840 kr. 66 öre jemte 3,618 kr. 75 öre anslagen till
hörande uppbörd, afräknats samtliga utgifter, dels försälj
ningskostnader m. m. 20,401 kr. 53 öre, dels ofvanstående 
1,032,541 kr. 26 öre — deri dock ej inbegripen den del af 
anslagen till domänstyrelsen, som belöper sig på dess skogs-
afdelning — uppstod för skogsväsendet en nettobehållning 
af 1,491,516 kr. 62 öre, motsvarande 2,242,543 kr. 57 öre 
är 1890. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, har 
under året influtit 403,074 kr. 21 öre, af hvilken summa 
från Kopparbergs län 90,389-85 kr., Vermlands län 65,865-3S 
kr., Jemtlands län 62,779-60 kr., Gefleborgs län 53,174-19 
kr., Vesternorrlands län 51,288-82 kr., medan från sagda 
medel för skogsförsäljning, bevakning m. il. kostnader ut
betalades 53,290 kr. 39 öre, hvarjemte till skogsförvaltnings
kostnader, skogsindelning, restitution o. d. under året ut
betalades dels från presterskapets löneregleringsfond 974 kr. 
90 öre och dels från ecklesiastika boställenas skogsfond 
65,214 kr. 80 öre. För 122 hithörande skogar utanordnades 
enligt faststälda hushâllningsplaner eller eljest gällande 
bestämmelser andelar i skogsafkastning ät ecklesiastikstaten 
med tillhopa 68,704 kr. 89 öre och ti l l Domkapitlet i Hernö-
sand, Bollnäs kyrka samt Ockelbo och Orsa församlingar 
öfverlemnades sammanlagdt 69,173 kr. 19 öre dylika skogs
medel a t t förvaltas och användas enligt särskilda föreskrifter. 

Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes der
jemte t i l l : 
J Kronor. 

Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt domänstyrel
sens räkenskaper uppgått t i l l följande belopp (Bil. 21 oeh 22): 

Besparingarne å anslagen utgjorde: 

Vid årets slut fans en behållning af dessa skogsmedel 
a 137,724 kr. 94 öre, hvaraf dock större delen var disponerad 
ehuru ännu icke utbetald eller omförd. 
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Underdånigst 

OSCAR EVERS. 

EDVARD KINBERG. J. O. AF ZELLEN. J. MEVES. 

Stockholm den 28 November 1892. E. G. Sundberg. 

Af ifrågavarande fondmedel bar statskontoret godtgjorts 
en nettoinkomst af 118,453 kr. 45 öre, tillhörande prester
skapets löneregleringsfond (Bil. 23), hvaremot af ecklesiastika 
boställenas skogsfond under året utöfver årets inkomster 
erfordrats ett belopp af 12,870 kr. 88 öre till bestridande 
af med fondens ändamål afsedda utgifter. 

Såsom ofvan är nämdt, hafva i öfverensstämmelse med 
nådiga beslut flere markinköp för bildande af nya eller ut
vidgning af äldre kronoparker under året kommit till stånd. 
För såväl dessa sorn för förut verkstälda sådana köp redo
göres i nedanstående tabell: 





B I L A G O R. 

Domänstyrelsens berättelse för àr 1891 Bilagor. 1 



Bil. 1. Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar 
och utarrenderade hemman år 1891. 

A. Såldt virke. 

1)Haraf frän Kengis kolskog 213'8 kbm. torrskog. — 2) Häråt' frän Kkfors stockfängstskog S7'n kbm. ved. — 3) Häraf frän Holinfors, Yttersfors, Degerfors och Kliotforn 
stoL'ktïuiLcsiskoyar torrskog, tjärved, ved och kolvirke sammanlagdt 936.0 kbm. 4) Häraf 138.694 st. sagtimmertriid om 104.017 kbm. från Mo stockfangstskogar. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1891. 

A. Såldt virke. 



Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
och utarrenderade hemman år 1891. 

A. Såldt virke. 

') Frän Väfversunda komministerboställe. — 2) Frän eckl. boställena Hult och Svarttarp. — 3) Frän eckl. bostället Gällaryd stom. — 4) Frän eckl. bostället Unnaryd stom. 

4 



Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar 
och utarrenderade hemman år 1891. 

A. Såldt virke. 

5 



Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1891. 

B. Till utsyningsberättigade utlemnadt virke. 

6 



7 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafyittrade skogar och utarrenderade hemman år 1891. 

B. Till utsyningsberättigade utlemnadt virke. 



8 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1891. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1891. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 

Dom ânstyrei sens berättelse för år 189t. Biiagor. 2 

9 



Bil. 2. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till stats-
verket år 1891. 

10 



Bil. 3. Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas afkastning 
medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1891. 

11 



Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas af-
kastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1891. 

12 



Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie af verkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas af-
kastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1891. 

13 



14 

Bil. 4. Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond år 1891. 



Bil. 4. (Forts.) Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika bottällenas skogsfond år 1891. 

15 



Bil. 5. För kyrko- och prestgårdsbyggnad och byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1891. 

16 



17 

Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1891. 

Domiinstyrelsens berättelse för år 1891. Bilagor. 3 



Bil. 6. Såldt virke, åverkadt å stockfångstskogar, nybyggen, kronohemman och enskildes 
skogar med inskränkt dispositon, år 1891. 

18 



Bil 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar år 1891. 

19 



20 

Bil. 8. Från häradsallmänningar, som stå unfler skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1891 utlemnadt virke. 

A. Till delegarnes omedelbara disposition. 



21 

Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1891 utlemnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



22 

Bil. 9. Enligt § 2 i utsyningsförordningen utgynadt yirke å utbrutna stockfångstskogar, 
nybyggen och kronohemman år 1891. 



Bil. 10. Utsyning af bok och vrakek år 1891. 

23 



24 

Bil. 10. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek år 1891. 



Domän styr«isen s berättelse för &r 1891. Bilagor. 4 



Bil. 11. Prisen på vanligast förekommande 

Anm De större siffrorna utmärka försäljningspris under året å de allmänna skogarne, de mindre deremot gångbara pris i orterna. Alla pris äro utsatta i Öre. 

26 



skogseffekter i olika delar af landet, år 1891. 

27 



28 

Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet, år 1891. 

29 



30 

Bil. 11. (Forts.) Priset pa vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet, år 1891. 

31 



32 

Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligaste förekommande skogseffekter i olika delar af landet, år l891. 



Bil 12. Åverkadt virke å allmänna skogar år 1891. 

Domänstyrelsens berättelse för àr 1891 Bilagor. 5 

33 



34 

Bil. 12. (Forts ) Åverkadt virke å allmänna skogar år 1891. 



35 

Bil. 13. I brist på köpare onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar år 1891. 



Bil. 14. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt-
ningarna år 1891. 

36 



37 

Bil. 14. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1891. 



38 

Bil. 14. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1891. 



Bil. 15. Statens skogsingeniörers förrättningar under år 1891. 

39 

Bil. 16. Dödade rofdjur samt skottpenningar derför år 1891. 



40 

Bil. 17. Husdjur dödade af rofdjur, år 1891. 

Bil. 18. Elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1891. 

:) stipendier utdelas ej, men fnlurlmgarne atnjutn stat m iiatura. 



Bil. 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagt-
författningarne år 1891. 

Domän&tyrelsens berättelse för är 1891. Bilagor. 6 

41 



Bil. 19. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagt-
författningarne år 1891. 

42 



Bil. 20. Statsverkets skogsmedel år 1891. 

43 



44 

Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1891. 



45 

Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1891. 



46 

Bil. 21. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1891. 





48 

Bil. 22. Utgifter från 1891 års 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

Domän styr als en s berättelse för år 1891. Bilago 7 

49 



50 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter från 1891 års 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

51 



52 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter från 1891 års 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

53 



54 

Bil. 23. Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond, år 1891. 



55 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond, år 1891. 



56 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1891. 



Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1891. 

Domänstyrelsens berättelse för år 1891. Bilagor 8 

57 



58 
Bil. 24. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1891. 



Bil. 25. Värdet af statens under domänstyrelsens förvaltning befintliga skogsegendom 
vid slutet af år 1891. 

59 
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