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och Norrbottens öfverjägmästaredistrikter under vinterhalfåret 
1892 -93 



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

Domän8tyrelsen får härmed i underdånighet afgifva berättelse om skogsväsendet i riket för år 1892. 

Skogarne. 

Allmänna skogar. 

Kronoparkernas ytvidd, som vid utgången af år 1891 
omfattade 3,416,192'34 hektar, har under berättelseåret ökats 
med 29,822'91 hektar och utgjorde sålunda vid årets slut 
3,446,015-2 5 hektar. 

Denna ökning har uppstått: 
dels derigenom, att vid förnyad utarrendering eller vid 

försäljning af kronoegendomar skogsmark af dylika egen-
Domänstyrelsens berättelse får år 1892. 

domar eller sådana i deras helhet blifvit afsatta till krono
park, nemligen: 

i östra Jemtlands revir: af indragna civilbostället Söder-
gård n:r 1 med Ängsta i Brunflo socken ett utskogsskifte. 
Lundkölen kalladt, 238-13 hektar; af indragna militiebostallet 
Berga n:r 1 i Brunflo socken ett skogsskifte om 439-17 
hektar; återstående egor af det i Refsunds socken belägna, 
indragna militiebostället Brattbyn, hvars skogsmark förut 
blifvit till kronopark afsatt, 30.37 hektar; 

i Vestra Jemtlands revir: af indragna militiebostallet 
Side i Ovikens socken ntskogsskiftet Gammelbokälen om 
489-97 hektar; indragna militiebost&llet Rista i Underfiåkers 
socken 1,008-51 hektar; 
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i Herjeådalens revir: af indragna militiebostället Klöf-
sjöbyn n:r 9 i Klöfsjö socken östra och vestra Lännäs-
skiftena 562-90 hektar; af indragna militiebostället Öster
åsen n:r 3 i Asarnes socken et t utskogsskifte om 468-8 9 
hektar; 

i Karlstads revir: af indragna militiebostället Toleruds-
torp i Gfrafva socken en skogstrakt om 141-85 hektar; 

i Gripsholms revir: af indragna militiebostället öflingeby 
i Tnmbo socken en skogstrakt, tillagd kronoparken Råby
hed, 11-10 hektar; 

i Dalslands revir: indragna militiebostället Hökedalen 
Norra n:r 2 i Dals-Eds socken 544-,-SB hektar ; 

i Vestbo revir: af indragna militiebostället Bemma n:r 1 
i Norra Unnaryds socken ett skogsskifte, t i l lagdt kronopar
ken Karsholmen, 154-oo hektar; af indragna militiebostället 
Stenslida n:r 1 i Stengårdshults socken ett skifte, tillagdt 
Kanshestra kronopark, 82oo hektar; af indragna militie
bostället Källenäs n:r 1 i Angjerdshestra socken 133-72 hektar; 

i Sunnerbo revir: indragna militiebostället Öijaböke n:r 2 
Storegård i Lidhults socken 223-82 hektar; indragna militie
bostället Bökhult n:r 1 i Nöttja socken, t i l lagdt Nöttja 
kronopark, 145-6 6 hektar; 

i Värends revir: indragna militiebostället Trolleboda 
n:r 1 i Hälleberga socken 148-7o hektar; indragna militie
bostället Borstetorp n:r 1 i Hälleberga socken 113-4 5 hektar; 
indragna militiebostället Galtabäck n:r 6 Södregård, t i l lagdt 
Hvithults kronopark, 172-eo hektar; 

i Blekinge-Ahus revir : af indragna militiebostället 
Hägghult i Örkeneds socken 255-98 hektar ; 

i Malmöhus revir: af indragna civil bostället Lilla Kö-
pinge n:r 12 i Köpinge socken 72-12 hektar; 

dels derigenom, a t t aftal på grund af nådiga bref den 
20 juli 1888 och den 25 januar i 1889 träffats om öfver-
låtelse till kronan af Baggböle-Norrfors stockfångstområden 
i Vännäs och Degerfors socknar af Vesterbottens län, af 
hvilka områden ett skifte inom Degerfors socken under året 
t i l l t rädts af kronan, 565-6 8 hektar ; 

dels ock genom inköp af mark till bildande af nya eller 
utvidgning af äldre kronoparker inom Medelpads, Arvika, 
Karlstads, Vadsbo, Svältornas, Jönköpings, Vestbo, Värends, 
Engelholms och Hallands revir, se sid. XVI I . 

Hushållningsplaner hafva under året af Domänstyrelsen 
faststälts för elfva kronoparker med en sammanlagd areal af 
8,557-36 hektar, hvaraf 7,142-48 hektar skogsmark. 

Dessutom hafva beståndsbeskrifningar, grundade på 
skogsuppskattning, blifvit t i l l ledning för skogsskötseln upp
rät tade och godkända för 2 kronoparker med en areal af 
18,900-2 2 hektar skogsmark. 

Flygsandsplanteringarnes areal har under berättelseåret 
icke undergått förändring och utgör således 1,397-48 hektar. 

Ofverlopps m arkers 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 ut
arrenderade eller af kronan omedelbart disponerade egendomar 
hade vid utgången af år 1892 en sammanlagd utmarksareal 
af 224,918)6 hektar, motsvarande 233,802-56 hektar före

gående år; och har arealförändringen uppståt t dels derigenom, 
a t t 30 kronoegendomar med en utmarksareal af 3,445-1 o hektar 
blifvit försålda, dels derigenom att , såsom under rubriken 
»kronoparker» är nämdt, kronoegendomar i sin helhet eller 
delar deraf blifvit afsatta till kronoparker, sammanlagdt 
5,439-30 hektar utmark. 

Hushållningsplaner hafva under året faststälts för 53 
hithörande hemmans skogar med en sammanlagd areal af 
5,598'73 hektar, hvaraf 4,564-7 5 hektar skogsmark och 1,033-98 
hektar impediment- Härjemte hafva kompletteringsplaner 
för återstående år af löpande arrendeperiod godkänts för 37 
hemmans skogar. 

Civila, bostadsboställen med utmark upptagas i likhet 
med föregående år t i l l 16,920-46 hektar. 

Hushållningsplaner hafva under året faststälts för 18 
sådana boställsskogar med en areal af 1,364a9 hektar, hvaraf 
l,117-9i hektar skogsmark. 

Ecklesiastika med skogs- eller hagmark försedda boställen 
äro ti l l 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 200 boställen med en 
areal af 28,621-51 hektar, hvaraf 22,489-4 9 hektar skogsmark 
och 6,132-02 hektar impediment. 

Skogar till allmänna inrättningars hemman, hvilka vid 
1891 års slut voro 596 med en ytvidd af 33,378-4 9 hektar, 
hafva ti l l antal eller areal under året ej förändrats. Hus
hållningsplaner hafva fastställts för 11 hemman om 603-35 
hektar, 

Stockfångstskogarne, hvilka under närmast föregående 
år utgjorde 176 stycken med en areal af 269,070-06 hektar, 
hafva under berättelseåret icke undergått annan förändring 
ti l l arealen än a t t 7:de skiftet af Baggböle stockfångst
områden om 565-6 8 hektar öfverlåtits t i l l kronan vid årets 
slut och utgjorde således deras areal 268,504-38 hektar. 

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 allmftnningar 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 5 
häradsallmänningar med en areal af 4,659-9 o hektar, hvaraf 
3,676-5 8 hektar skogsmark. 

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

Sammanlagda ytvidden af de allmänna skogarne utgör 
alltså enligt nu lemnade uppgifter vid berättelseårets slut 
7,327,667-08 hektar, motsvarande 7,307,294-25 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 ti l l Domänstyrelsen inkomna upp
gifter, husbehofsvirket oberäknadt, haft följande omfattning: 

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



Afverkning och utsyning. III 

motsvarande 1,108,342-4 kubikmeter föregående år. 

Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 
1,181,843'5 kubikmeter (Bil. 1 A) och hvaraf omkring a/4 

utgjordes af sågtimmerträd, utsynade öfvervägande delen 
eller tillsammans 1,080,332'8 kubikmeter, inom de norrländska 
länen och Dalarne. 

Till utijyningsberättigade utlemnades 9,211'9 kubikmeter, 
motsvarande 18,188'4 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 
23,151'0 kubikmeter, motsvarande 4,551'8 kubikmeter före
gående år (Bil. 1 C). 

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

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): 

Ä ecklesiastika boställenas skogar hafva derjemte till 
kyrko- och prestgårdsbyggnad för byggnadsskyldiges behof 
utsynats (Bil. 5): 

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): 

Motsvarande belopp föregående år utgjorde 2,403'6 kubik
meter. 

F rån sådana ecklesiastika boställen, af hvilkas afkast
ning medel ingå ti l l presterskapets löneregleringsfond, hafva 
för denna fonds och boställshafvarnes räkning under år 1892 
försålts (Bil. 3); 



IV Afverkning och utsyning. Virkets försäljning. Virkespris. 

Utsyningen uppgick år 1891 till 194,632-9 kubikmeter. 
t) å utbrutna stockfångstskogar, « 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 och försäljning af 
skogsalster från kronans skogar i Kopparbergs län och de 
norrländska länen, åt dertill berättigade utsynats (Bil. 9): 

År 1891 omfattade dylik utsyning respektive 4,117 och 
5,742 ekar samt 1,116 bokar om tillsammans 7,339-7 kubik
meter. 

Bland företeelserna å den allmänna trävarumarknaden är 
att bemärka, att en ej obetydlig minskning egt rum i exporten, 

föranledd af vissa mellan landets sågverksegare träffade öfver-
enskommelser om timmerfångstens begränsning. Utan tvifvel 
är det uti denna begränsning man får söka orsaken dertill, 
att i utlandet erhållits något gynsammare pris å åtminstone 
vissa sortiment af årets sågtillverkningar, hvilken förbättring 
i konjunkturen, om än ringa, ej varit utan allt inflytande 
på afsättningen från kronans skogar, åtminstone i de norra 
orterna, hvarest visserligen icke några betydligt högre pri
ser erhållits, men virkesförsäljningarne dock utan allt för 
stora rester försiggått med temligen godt resultat. 

I Norrbottens distrikt hafva priserna i nästan samtliga 
revir något höjts. Medelpriset å ordinarie virkesförsäljnin
garne för hela distriktet utgör 1.13 kronor. Motsvarande 
siffra var 0-93 kronor för 1891 och Tos kronor för 1890. 
Högsta partipriset för timmerträd på rot nåddes inom 
Arjepluogs revir med 2-55 kr., lägsta förekom i Södra Piteå 
med 0-30 kr. pr träd. I medeltal för revir taget, står 
Pajala främst med l a 5 kr. för sågtimmertrad motsvarande 
1-7 0 kr. för kbm., derefter Luleå med 1-34 kr. och Södra Arvids
jaur och Arjepluog med l-3o kr.; lägst står Södra Piteå med 
0-80 kr. pr träd, motsvarande 1-60 för kbm. Norra Piteå har 
visserligen medelsiffran 1-36 kr. trädet, men en del poster — 
kanske de ofördelaktigaste — qvarstå oförsålda, hvadan detta 
tal ej är ett fullt exakt uttryck för priset inom reviret. Af 
482,136 sågtimmertrad, som under året utstämplats och å auk
tion utbjudits, blefvo 46,339 osålda i följd af allt för låga 
anbud. Skogstjenstemännens meddelanden gifva för öfrigt vid 
handen, att sågverksbolagen fortfarande sluta sig samman i 
ringar, fördelande på förhand de utbjudna timmerpartierna 
sinsemellan för inrop, för att såmedelst undvika täflan vid 
auktionerna. Häraf har framtvingats de nu brukliga, skrift
liga och förseglade auktionsanbuden, hvilka enligt samma tjen-
stemäns upplysningar visat sig hafva underlättat mindre 
spekulanters och utom länet varande affärsmäns uppträdande 

motsvarande afverkning år 1891 utgjorde 27,678'1 kubikmeter, 

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

d) å statens till bergsbruk anslagna skogar har under 
berättelseåret af verkats (Bil. 7); 

I ofvan omförmälda utsyning är icke inräknadt hvad 
på grund af särskilda aftal rörande vissa stockfångstskogar 
blifvit ntstämpladt. 

g) Af vrakek och bok hafva, efter ansökan från 163 
innehafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fallas 
utan vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp be
viljats (Bil. 10): 



Virkets försäljning, Virkespris. v 

såsom virkesafnämare, hvarigenom i någon mån förtagits 
verkan af den omnämnda ringbildningen. 

Den extra afverkningen eller afyttrandet under hand 
genom revirförvaltarens försorg af mera skadade, vindfälda 
och torra träd har intagit ett alltmer betydande ram i års-
försäljningarna. Nyttan häraf är påtaglig såväl ur skogs
vårdens synpunkt, derigenom att för återväxten binderliga 
träd borttagas, som ock från ekonomisk sida betraktadt, enär 
skogsprodukter, som eljest skolat förfaras, komma till gagn. 
Men åt denna afverkning kan emellertid ej utan stora ölägen
heter gifvas en obegränsad utsträckning, då derigenom 
stormskador kunna vållas och öfvervakandet, att den yngre, 
växande skogen ej vid afverkningen lider skada, försvåras. 
Med hänsyn härtill hafva ook de såsom det synes från ort-
befolkningens sida allt mer stegrade anspråken på understöd 
från kronans skogar ej kunnat i allo tillfredsställas, helst 
som gagnet af skogseffekters utlemnande till nedsatt pris i 
många fall visat sig icke komma de behöfvande utan helt 
andra personer till del. 

I allmänhet hafva snö- och väderleksförhållanden, sttr-
skildt inom lappmarksreviren, varit ogynsamma, men genom 
den kalla och sena våren medhanns virkets afforsling tem-
ligen allmänt, och qvarstående utsynadt virke var derför 
högst ringa. Flottningarna åter, ehuru från början för
dröjda, gynnades af genom ständiga regn orsakadt ovanligt 
högt vattenstånd hela sommaren och hösten, hvaâan virke, 
som annars kraft 2:ne års flottningstid, i stor myckenhet 
tillfördes kusten redan under sommaren eller hösten, ty det 
mera ovanliga inträffade, att virkesflottningarna på en del 
ställen återupptogos så sent som i September månad. 

Vesterhottens distrikt: Största delen af å kronoskogar 
utsynadt virke har försålts å offentliga auktioner oeh om
fattat bjelkar oeh sågtimmer å rot. Flere partier, som 
1891 ej kunnat bortauktioneras på grund af deras mindre 
värdefulla beskaffenhet och för utdrifningen ofördelaktiga 
belägenhet, försåldes under året till nöjaktiga priser. Blott 
ett fåtal virkespartier qvarstodo oförsålda. Revirförvaltarne 
hafva försåldt under hand ej obetydliga qvantiteter brand-
skadad skog, torrskog och vindfällen, användbara till såg-
och byggnadstimmer, bränsle, tjäruvirke m. m. 

Medelprisen utgöra för â auktion försåldt virke: 

för hela distriktet 2- 27 kr. för timmerträd, 
för Åsele revir 3.57 kr. för "timmerträd, motsvarande 

4-91 kr. för kbm. (högsta medelpriset), 
för Burträsks revir l'19 kr. för timmerträd, motsva

rande 1-so kr. för kbm. (lägsta medelpriset). 
Högsta priset pr träd har varit 5'4 8 kr., 
Lägsta » » » » »0.50 » 

Spekulationen oeh konkurrensen vid trävaruköp är lif-
ligast utefter Ängermanelfvens flodsystem. Sämst oeh högst 
otillfredsställande är den efter Bure elf oeh Biekleån. 

Under Januari oeh Februari har den myckna snöneder
börden i förening med hård blåst försvårat virkesdrifningen. 
Först i medio af Mars blef väderleken gyusammare i detta 
hänseende. Några afsevärda afverkningsrester återstå emel
lertid ej. Flottningarna hafva gått mycket väl, åtminstone 
öfverallt der flottlederna äro någorlunda reglerade. 

Mellersta Norrlands distrikt: Underhandsförsäljningar af 
torra träd, kolvirke o. å. hafva egt rum. I Jemtlands 
län erhöllos vid försäljningen i allmänhet ganska höga 
pris — för åtskilliga poster t. o. m. öfver 8 kr. pr träd. 
I Vestemorrlands län erhölls lägre pris, så att en del 
virkespartier måste sparas till nästa år, en del försäljas 
under hand. Utdrifning och flottning hafva försiggått under 
i allmänhet gynsamma omständigheter. Högsta medelpriset 
erhölls i Östra Jemtlands revir med 5-61 kr. för träd, mot
svarande 5-28—9-85 kr, för kbm., och lägsta medelpriset i 
Norra Ångermanlands revir med 2-2 5 kr. för träd, mot
svarande 3 kr. för kbm. 

Gefle—Bala distrikt: Blott inom Norra och Vestra 
Helsinglands revir hafva till följd af starka snöfall af-
verlsningarnä hindrats — detta särskildt å Hamra krono
park, Grränningsvallens kronopark samt å Eogsta kyrko
herdeboställe. I öfrigt äro sålda skogseffekter utdrifna. 
Virkesprisen hafva varit ganska gynsamma. Högst i 
Vestra Helsinglands revir med 5-88 kr. för träd, motsva
rande 5-32—8-26 kr. för kbm., lägst i Kopparbergs revir 
med 2-29 kr. för träd, motsvarande 4 kr. för kbm. Från 
några prestbordsskogar i Gestriklands revir säljes på auk
tionerna virket först sedan det blifvit apteradt till sågtim
mer, pappersmasse- och kastved, slanor och kolved. Behåll
ningen motsvarar emellertid ej, enligt hvad öfverjägmästaren 
upplyst, apterings- och arbetskostnaderna utöfver hvad som 
kunnat erhållas för virket å rot. Spekulationen härstädes 
är också lifligast, när det gäller köp af på rot stå
ende virke. 

Bergslagsdistriktet: Virket från kronoskogarna har i all
mänhet sålts på rot. Blott på ett par kronoparker i Upsala 
revir har årshyggesafkastningen före försäljningen blifvit 
genom revirförvaltarens försorg apterad i begärliga virkes
sortiment, hvarigenom ett högre försäljningspris vunnits, 
Hjelpgallrings- oeh rensningsvirke har emellertid vanligen 
afyttrats efter förutgången upphuggning. I Vermlands och 
Vestmanlands län har dock i vissa fall huggningen af dylikt 
virke öfverlåtits åt köparen sjelf. Priserna hafva stigit 
rätt betydligt — särskildt inom Vermlands län — på virke 
af timmerdimension. Också inom Örebro och Vestmanlands 
län har timmerpriset något stegrats. Kolveden står lågt i 
pris i Örebro och Vestmanlands läns bergslager på grund 
af de tryckta jernkonjunkturema och dermed sammanhän
gande låga trftkolspris. Blott i Vermlands län hafva de något 
ökats. För sågtimmerträd å rot har priset, i medeltal för revir 
räknadt, varierat mellan högst 4-»6 kr. och lägst 2'is kr. 
pr träd, samt mellan högst 5-5 9 kr, oeh lägst 3%S4 kr. pr 
kbm. Priset å ved- och kolvirke lägst i Elfdals revir med 
43 öre pr kbm., högst i Enköpings revir med 1-96 kr, 
pr kbm. 

Östra distriktet: Underhandsförsäljning har under året 
egt ram i Stockholms revir af ungefär 50 % , i Ombergs 
revir af omkring 70 %, i Gotlands revir af omkring 33 % af 
virkesbeloppet. Allt öfrigt på auktion. Blott smärre poster 
oförsålda. 

Vestra distriktet: Virket har försålts dels på rot, dels 
upphugget i för olika orter och förhållanden lämpliga sorti-
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Södra distriktet: Till största delen har virket sålts å 
rot; blott en mindre del hjelpgallrings- och rensningsvirke 
har sålts i upphuggen form. Det mesta är såldt på offent
lig auktion; blott ek och bok på utarrenderade egendomar 
samt diverse smärre virkesposter hafva blifvit sålda under 
hand. I allmänhet hafva prisen varit högst i Malmöhus revir. 
En god snövinter har underlättat virkestransporten. 

Bilagan 2 belyser närmare virkesprisens vexlingar inom 
landet. 

Väganläggningar till skogsdriftens underlättande, I 
Norra Piteå revir har den under revirförvaltarens ledning 
under senare åren fortgående väganläggningen mellan Risleden 
och Teleträsk till hufvudsakligaste delen fullbordats, hvar
jemte bivägen från denna sträckning till Johannestorp vid 
Hvitbäcken påbörjats. Inom Norra Arvidsjaurs revir är bätt
ring och sprängning af skogsvägen mellan Lom- och Idträsk 
samt mellan Ljusträsk och Muskussel utförd, samt inom Torneå 
revir verkstäld röjning och spångning å kronoparken mellan 
Rnskojärvi och Ylinänjärvi. Inom Elfdals revir har, förutom 
en mindre reparation af vägen å stomskogen Stora Laggåsen, 
grusning af den under föregående år nybrutna kärrvägen å 
Knappåsskogen blifvit utförd, hvarjemte 395 meter spångad 
väg blifvit iordningstäld å Öna kronopark. A Grönbo krono
park i Örebro revir hafva vägarne förbättrats å en sträcka 
af omkring 2,500 meter. Transportvägarne från kronoparken 
Högskogen och Rasbo häradsallmänning samt utfartsvägen 
från kronoj ägarebostället Bångsnåret i Olands revir hafva 
likaledes väsentligt förbättrats. 

Inom Örbyhus revir har ny väg om 300 meter anlagts 
från bevakarebostället Fogelsång å Norunda häradsallmän
ning till allmänna landsvägen. 

I östra distriktet har inom Kinda revir å Ycke krono
park grusats en vägsträcka och inom Finspångs revir å Öst
kinds häradsallmänning anlagts och förbättrats vägar till 
3,500 meters längd. 

I vestra distriktet hafva nya väganläggningar i någon 
större omfattning endast förekommit inom Vadsbo och Marks 
revir i det på kronoparkeu Tiveden anlagts 700, å Bromö 
kronopark 200, å kronoparken Gallåsen 587, å indragna 
militiebostället örestens skog 961 samt å utmarken till in
dragna militiebostället Smälteryd 611 meter ny väg, men 
hafva inom de flesta af distriktets revir förutvarande vägar 
under året grusats och förbättrats, å kronoparken Halle— 
Hunneberg till en längd af ej mindre än 19,062 meter. 

Inom Smålands distrikt har i Kalmar revir reparerats 
1,883 meter väg å Ebbegärde kronopark, 700 meter väg å 
Handbörds kronopark samt i Tjusts revir vägförbättringar 
egt rum å kronoparken Norra Qvill 656 meter, å Klöfdala 
kronopark 1,760 meter, å indragna militiebostället Stensryd 
1,100 meter och å Nynäs kyrkoherdeboställe 520 meter; 
inom Ölands revir har å Boda kronopark anlagts 362 meter 
väg. Inom Vestbo revir har å kronoparken Lunnarsbo an
lagts 815 meter ny väg, å kronoparken Kanshestra 315 meter 
samt å kronoparken Remb vägförbättringar å 1,620 meter. 
Inom Värends revir har å Hvithults kronopark 2,150 meter 
väg dels blifvit omlagd, dels nylagd. Inom Sunnerbo revir 
hafva påbörjade vägarbeten å indragna militieboställena 
Ekon, Rickelsboda, Siggaboda och kronoparken Össjö fort
satts. I Södra distriktet har inom Hallands revir 80 meter 
väg anlagts å Kila kronopark, hvarjemte å kronoparken 
Spenneshult 1,050 meter vägbana blifvit lagd bredare oeh i 
öfrigt betydligt förbättrats ; inom Engelholms revir äro nya 
vägar anlagda å kronoparken Engelholm till en längd af 
320 meter och å kronoparken Kolleberga till 434 meter, 
hvaraf 260 meter fullbordats af skogsskolans lärlingar. Dess
utom äro diverse reparationer gjorda i såväl nämnda revir 
som i Blekinge—Ahus revir, der en del arrendatorer oeh 
torpare hafva sig vägunderhåll särskildt ålagdt. 

I kronans flottleder inom Norrbotten hafva under berät
telseåret följande arbeten blifvit utförda: Svärdelfvens och 
Nuortijaurbäekens i Södra Arvidsjaurs revir belägna flott
leder, hvilkas reglering under förra året påbörjades, hafva 
efter fullbordade rensnings- och byggnadsarbeten blifvit af-
synade och godkända. Dammen vid Skällejaur inom Norra 
Arvidsjaurs revir har genom sänkning af slussgolfvet blifvit 
ändamålsenligare inrättad. Inom flottlederna i Norra Piteå 
revir, nemligen i Bölsmansån, Hvitbäeken och Sikån hafva 
åtskilliga rensningar, äfvensom reparationer af förutvarande 
byggnader egt rum. Äfven i Arjepluogs revir hafva ström-
rensningsarbeten blifvit till någon del utförda i vattendrag, 
som beröra kronans skogar. Inom Pajala revir hafva för
arbeten för Kengis och Lappeå forsars reglering blifvit vid
tagna, hvarförutom de i enlighet med särskild internationel 
öfverenskommelse i gränselfven på allmän bekostnad på
gående arbeten till flottningens underlättande under året 
ej oväsentligt framskridit, ehuru desamma i anseende till 
det ovanligt höga vattenståndet icke kunnat fullständigt 
afslutas. 

Upprenming af igenväxta rågångar omkring kronoparker 
oeh allmänna skogar har egt rum i flere revir. 

Hägnadsarbeten å allmänna, under skogsstatens förvalt
ning stående skogar hafva under året förekommit inom 30 

ment. Den senare metoden, att sälja virket upparbetadt, 
har under året vunnit i utsträckning. Upphugget sågtim-
mer har å kronoparken Marieholm betalts med 7.16 kr., å 
kronoparken Rådaås med 8.19 kr., å kronoparken Furubacka 
med 6-61 kr. samt å kronoparken Halle—Hunneberg med 7'9 6 
kr. — allt pr kbm. 

Smålands distrikt: Virket försäljes i allmänhet â rot; 
blott på Visingsö (från ekplanteringarna), Malmö kronopark 
och några få andra skogar upphugges det före afyttrandet. 
Virke från rensningshuggning och hjelpgallring upphugges 
deremot i regel. Prisen hafva i allmänhet varit goda och 
delvis röjt tendens till stegring i jemförelse med före
gående års. 



Dikningsarbeten. Skogens föryngring. 

revir, tillhörande landets mellersta och södra delar. Nya 
trägärdsgårdar hafva uppförts till en sammanlagd längd af 
57,240 meter samt äldre dylika hägnader och stengårdar 
reparerats till omkring 38,400 meters längd. Med jerntråd 
har hägnats sammanlagdt 14,589 meter, hnfvndsakligen 
inom Dalslands, Vartofta och Hunnebergs revir; nya sten-
gårdar hafva lagts å en sträcka af 21,954 meter. Dessutom 
705 meter dikesvallar. Kostnaden för dessa arbeten har upp
gå t t t i l l 16,480 kronor. 

Dikningsarbeten, bestående såväl i upptagande af nya 
som rensning af äldre diken för torrläggning af vattensjuk 
mark å allmänna skogar, hafva utförts inom 36 revir till 
en sammanlagd längd af, oberäknadt smärre dikningsarbeten, 
163,663 meter, hvaraf nya diken 123,844 meter. Kostnaden 
härför har utgjort 23,110 kronor. 

Under det år, berättelsen afser, har frösättning m hos 
tallen, liksom under föregående år, vari t y t ters t ringa. En
dast undantagsvis, såsom i Enköpings och Joekmoeks revir, 
har någon fröinsamling kunnat ega rum. Deremot ingaf 
granens rikliga kottbildning stora förhoppningar på e t t godt 
fröår inom de norra orterna; och då tillfälle härigenom yppades 
a t t verkställa jemförande undersökningar rörande detta träd
slags frösättning inom nämnda del af landet, anmodade 
«Domänstyrelsen samtliga revirförvaltare i de tre nordligaste 
distrikten, omfattande Norrbottens, Vesterbottens, Jemtlands 
och Vesternorrlands län, a t t från typiska vftxtplatser in
samla grankottar samt insända prof af sådana t i l l direk
tören vid skogsinstitutet, som samtidigt erhöll uppdrag a t t 
utföra dessa undersökningar. Enl ig t en till Domänstyrelsen 
deröfver afgifven berättelse (se Bihang), åtföljd af sajnmandrag 
öfver väderleksiakttagelser under de senaste åren, framgår 
emellertid, a t t kottarne i allmänhet voro små, ej normalt ut
vecklade och dessutom i hög grad angripna af parasitsvam
par och insekter, samt a t t den genom groningsförsök med 
det utklängda fröet erhållna groningsprocenten visade sig 
mycket låg, äfvensom a t t fröets vigt var ovanligt ringa. 
Orsaken härti l l anses ligga i väderleksförhållandena såväl 
under sjelfva fröåret som under närmast föregående åren, 
hvilka icke vari t gynsamma för vegetationen och följaktligen 
ej heller för hopandet af e t t större förråd af reservnäring 
hos granen för det blifvande fröåret, hvilket förråd dock 
blef tillräckligt stort för a t t framkalla en riklig knoppbild
ning och en på sina ställen ymnig kottsfittning. 

E j heller inom öfriga delar af landet har granen sat t 
frö af god beskaffenhet, med undantag af Enköpings revir, 
der tillgången uppgifves hafva vari t jemförelsevis god. 

Hvad beträffar boken, har denna endast på äldre, fri
stående t räd lemnat frön ; eken har delvis burit ollon, ehuru 
i allmänhet små. 

F rån alla distrikt klagas öfver den under året inträffade 
fröbristen, som vållat a t t skogsodlingen måst i högst betyd
lig mån inskränkas, hvilket varit desto olägligare, som 
kulturerna, der sådana ti l l någon del kunnat utföras, i 
följd af den rikliga nederbörden lyckats särdeles väl. Di-
striktsberättelserna innehålla rörande detta ämne hnfvnd
sakligen följande meddelanden: 

Norrbottens distrikt: Försöksåtgärder till återväxtens 
främjande hafva vidtagits i några revir och bestått i : rnt-

sådd efter beredningshuggningar, bortröjning af björkupp
slag å brandfält m. m. i Pajala revir. Hyggesröjningar i 
Torneå revir. Svedning å förut afdikade granmarker inom 
Södra Piteå revir, hvarest svedningsförsöken dock betydligt 
hindrats af häftiga regn. Hyggesröjningar och Ijushugg-
ningar inom Södra Arvidsjaurs revir. Det revirförvalt-
ningarne tillsända frö af sibiriska lärkträdet uppgifves 
hafva temligen jemnt uppkommit i derför anordnade plant
skolor, 

Vesterbottens distrikt: Försöksåtgärderna hafva, förutom 
några sådder med tallfrö, utgjorts af markberedning, der 
renmossa ansetts Mnderlig för skogsåterväxten samt af sved
ning, der marken varit ljungbeväxt, allt i sammanhang med 
ordnande af besåningshyggen. Några under 1891 års höst 
utförda tallfrösådder inom de båda Lycksele-reviren hafva 
lyckats väl. Det utsådda sibiriska lärkträdsfröet har gå t t 
bra till. 

Mellersta Norrlands distrikt: För året bestämda sådder 
hafva i brist af frö icke kunnat utföras. A Boda kronopark 
i Medelpads revir hafva dock 15 hektar blifvit besådda. Det 
sibiriska lärkträdsfröet, hvarmed äfven i detta distrikt gjorts 
försök, har på de flesta ställen grott väl i plantskolorna. 

Gefle—Dala distrikt: Endast i högst -ringa omfattning 
har skogsodling egt rum i följd af fröbrist, hvaremot hygges
rensningar försiggått i fiera skogar. Betydelsen af sådana 
hyggesberedningar äfven i timmerblädningsskogarna fram-
hålles såsom särdeles vigtiga och nödvändiga. 

Bergslagsdistriktet: Ehuru fröträdsställningar, ändamåls
enligt anordnade, i det ta distr ikt kunna anses tillfyllest för 
de afbrukade områdenas återbesående, och det endast är i 
sådana lägen, som sakna fröträd af tall , eller som genom 
syrlig eller särdeles bördig jordmån alstra för sjelfsådden 
hinderlig gräsväxt, som man behöfver tillgripa uteslutande 
kulturåtgärder för markens återförsättande i skogsproduce-
rande skick, måste dock äfven i sjelfföryngringshyggen hjelp-
kulturer ofta utföras, för a t t åstadkomma en för markens 
skyddande och för ungbeståndets höjdväxt erforderlig slu
tenhet; och användes för detta ändamål dels rutsåddsmetoden 
för tallfrt, dels ock klimp- eller borrplanteringsmetod för 
granplantor, såväl omskolade som icke omskolade. — Den otill
räckliga frötillgången har emellertid vållat, a t t frösådderna 
icke erhållit den omfattning, som varit beräknad. Fullstän- , 
dig kul tur har verkstälts å 239'83 hektar, hvarjemte hjelp-
kul tur egt rum å 376-oa hektar. Pör den fullständiga skogs
odlingen har kostnaden belöpt sig till 3,112'i 3 kronor eller 
i medeltal för hektar 13 kronor, och lör hjelpkulturen till 
3,872-os kronor, eller 10-30 kronor för hektar. Kulturerna 
hafva nästan utan undantag gå t t väl t i l l , tack vare den 
regniga väderleken under våren och försommaren. 

I berättelsen för detta distrikt omnämnes äfven, a t t 
sedan med skogsstatens nya reglering år 1890 bestyret med 
skogsodlingens utförande å ecklesiastika och civila boställens 
samt de utarrenderade kronoegendomames skogar i de allra 
flesta fall öfVerflyttats på skogspersonalen, omfattningen af 
dessa arbeten blifvit med Avarje år större, samt resultatet 
af desamma allt mera godt, hvadan det är a t t hoppas, a t t 
återväxten å dessa skogar inom et t fåtal år skall vara i 
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VIII Skogens föryngring. Dagsverkspris. 

jemnbredd med afverkningen, hvilket icke alltid hitti l ls varit 
fallet. 

Östra distriktet: Arets skogsodlingar hafva gynnats af 
den mest tjenliga väderlek, men i brist af skogsfrö hafva 
de ej få t t den omfattning, som varit afsedd och särskildt 
med hänsyn till de gyn samma väderleksförhållandena varit 
Önskvärd; förberedande åtgärder för nästa års skogsodlingar 
äro deremot vidtagna på et t stort antal skogar. 

Vestra distriktet: Af samma anledning som i öfriga 
distrikt har äfven här skogsodlingen under året blifvit be
tydligt inskränkt och har inom flera revir, såsom Slättbygds, 
Svältornas och Marks, Jhufvudsakligen skett genom plante
ring, ehuru derstädes eljest, liksom i distriktets öfriga revir, 
frösådden är den mest brukliga kulturmetoden. 618-9 6 hektar 
hafva emellertid under året blifvit fullständigt skogsodlade, 
och 372-4 1 hektar hjelpkultiverade. Utom tall och gran, 
hafva äfven frön af lärkträd och björk blifvit använda. 
Kostnaden för den fullständiga skogsodlingen uppgår t i l l 
11,575-85 kronor eller i medeltal för hektar till 18-70 kronor, 
samt för hjelpkulturen till fi,813-i2 kronor eller i medeltal 
fbr hektar till 18-2» kronor. 

Smålands distrikt: Skogens föryngring sker dels genom 
skogsodling, dels genom sjelfsådd från fröträd eller närstå
ende skog, och uppgifves a t t det senare sät tet allt mer börjat 
användas, der förhanden varande förhållanden så medgifva, 
enär återväxten efter skogsodling ofta nog visat sig vara 
utsat t för en del sjukdomar. I följd af föregående dåliga 
fröår för barrskogen, i synnerhet för tallen, har inhemskt 
frö icke kunnat anskaffas i den myckenhet, a t t skogsodling 
af nämnvärd betydenhet kunnat utföras, utan hafva åtgär
derna för återväxten inskränkts till förhanden varande plan
tors utsättande, anläggning af plantskolor för kommande 
behof samt iordningställande och beredande af blifvande 
skogsodlingsfält. Försök med plantering af asp i Tjusts 
revir hafva fortfarande blifvit utförda. 

Med undantag af Boda kronopark, der försök med upp
dragande af ädlare löfträd samt en del utländska trädslag 
under en längre tid utförts, är det hufvudsakligast vanliga 
tallen och granen, som utgör föremål för skogsodling inom 
detta distrikt. Den äldre återväxtens tillstånd derstädes 
uppgifves vara ti l l sin beskaffenhet r ä t t omvexlande, hvilket 
omdöme i synnerhet gäller sådan återväxt, som uppdragits 
genom skogsodling under den tid, utländskt tallfrö användes. 
Denna återväxt lider i mer eller mindre grad af svampsjuk
dom, hvilken den har svårt blifva qvit t synnerligast å mag
rare jordmån ; och har denna sjukdom flerstädes äfven öfverförts 
till skogsodlingar i närheten, ehuru utförda med svenskt tall
frö, samt till och med til l sjelfsådda ungskogsbestånd, hvilka 
likasom den med imhemskt tallfrö åstadkomna återväxten, 
likväl merendels öfvervinna sjukdomen utan a t t något men 
för framtiden synes uppstå. 

Södra distriktet: Bristen å isynnerhet tallfrö har under 
berättelseåret utgjort et t väsentligt hinder för skogsodlin
gens bedrifvande i den skala, som varit afsedd; t i l l följd 
bäraf har skogsodlingen hufvudsakligen vari t inskränkt t i l l 
plantering, men derjemte gjordes inom Hallands och Engel-
holms revir ganska stora förarbeten till kommande kulturer. 

Till behofvet vid plantskolorna funnos delvis besparingar af 
tallfrö från föregående år, dels inköptes smärre partier t i l l 
ganska högt pr is ; och är härvid användt tillsammans 279-8 2 
kilogram. Fullständig skogsodling är utförd å tillsammans 
301-7 8 hektar, hvaraf inom Hallands och Blekinge-Åhus revir 
88-54 hektar genom sådd; och hjelpkultur inom Hallands, Engel-
holms och Blekinge-Åhus revir å tillsammans 77-4.6 hektar. 
Kostnaderna för den fullständiga skogsodlingen hafva enligt 
jägmästarnes uppgifter utgjort 8,132-4o kr. och för hjelp
kulturen 1,710-2 5 kr. eller tillsammans 9,842'6 5 kronor. 

Sjelfsådd kan inom distriktet åstadkommas endast inom 
slutna bokskogar, som blott till ringa utsträckning förekom
ma å de allmänna skogarne; den kan ock användas â barr
skogarne i norra Skåne, der afverkning genom trakthugg
ning förekommer i sådana skogar af den täthet , a t t marken 
ännu icke blifvit förvildad, men sådana fall förekomma ännu 
på blott e t t fåtal ställen och af r inga utsträckning; det ä r 
nemligen hufvudsakligast kala ljungmarker eller genom plan
lös blädning förstörda boställs- och f. d. hemmansskogar, 
som nu varit föremål för skogsodling. 

Arets skogsodlingar hafva i allmänhet skett under gyn-
samma väderleksförhållanden, och då under sommaren väder
leken äfven vari t gynsam för växtligheten, bör man kunna 
vänta god framgång af de verkstälda kulturerna. I sam
manhang med skogsodlingen torde äfven böra omnämnas å 
Lynga och Höka flygsandsfält företagen flygsandsdämpning 
med rishag å förra och strandrågsplantering å senare stället. 

Inalles uppgår den under året skogsodlade arealen ti l l 
1,819-21 hektar, förutom 1,428-84 hektar hjelpkultiverad mark; 
kostnader härför hafva beräknats utgöra sammanlagdt 57,598-28 
kronor. 

Uppgifter om gängse pris å mansdagsverken för skogs
arbeten under år 1892 föreligga i berättelserna från följande 
revir: 
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ökdagsverken hafva i Tärendö revir betalts med 3 à 3'50 
kr., i Råneå med 3.50 à 4 kr., i Norra Piteå med 4 à 5 kr., 
i Asele 4 à 6 kr., i Norra Jemtlands 5 kr., i Mellersta Ån
germanlands 4 à 5 kr., i Kalmar revir 1.50 à 2.50 för enhets, 
3 à 3-50 för par. 

Skogseldar, hvilka under våren och försommaren ofta 
härja i Norrlands stora, sammanhängande, glest bebygda 
skogstrakter och der årligen föröda tusentals hektar, hafva 
i y t te rs t liten utsträckning förekommit nnder.berättelseåret, 
hvilket lyckliga förhållande får tillskrifvas den rikliga neder
börden nnder den farligaste tiden. De inrapporterade skogs
eldarna omfatta endast 59 hektar, nemligen 50 i Gellivara 
revir, 8 hektar i Södra Ångermanlands revir, 0.5 hektar i 
Elfdals revir och Os hektar i Hallands revir. 

Stormskador. Svårare dylika omtalas från Blekinge— 
Åhus och Kalix revir, i hvilket senare revir en i slutet af 
Ju l i härjande orkan förstörde medelålders skogsbestånd på 
Kamlungekölens och Makaträsks kronoparker. Stormskador 
af mindre betydenhet inberättas från Stockholms, Grips-
holms, Daga, Jönåkers oeh Ombergs revir. Genom under 
blåsväder skedd rotryckning och derpå följande nttorkning 
hafva en del granskogar i Elfdals, Vesterås oeh Enköpings 
revir lidit men. T skogar, som ej äro underkastade ordnad 
och fullt planmessig afVerkning, är detta emellertid en stän
digt återkommande olägenhet. Genom snötryck uppgifves en 
del yngre tallskogsbestånd i Vesterbottens distrikt hafva 
blifvit skadade. 

Skogsinsekter, Snytbaggen (Hylobius abietis) har fort
farande i stor myckenhet förekommit på kronoparker oeh 
allmänningar i Örbyhus revir, hvadan oekså nnder berät
telseåret anstal ter för dess infångande der måst företagas. 
Omkring 115,000 hafva hopsamlats och dödats. Dylik in
samling af de t ta skadedjur omtalas också från Slättbygds 
revir, hvarjemte dess uppträdande i större, menlig mängd 
inberättas från Engelholms och Vesterås revir. Ar ter af 
barkborren (Tomicus) hafva åstadkommit skadegörelse i 
Olands och Örbyhus revir; märgborren (Hylesinus piniperda) 
har förderfvat en del skogsåterväxt i Örbyhus revir; tall
mätaren (Fidonia piniaria) har gjort skada inom Gripsholms 
och örbyhus revir och tallstekeln (Lophyrus pini) har i Var
tofta oeh Slättbygds revir upptrttdt t i l l men för skogen. 
Ekvecklaren (Tortr ix viridana) uppgifves hafva uppträdt 
såväl på Visingsö som utefter kusten af Kalmar sund. F rån 
Pajala revir omtalas en insekthärjning, som sträckt sig ut
efter Torne elf norr om Pajala kyrkoby. Inom Torneå revir 
har 8—15-årig tallåterväxt angripits och delvis u tgå t t . A t t 
genom insekter vållad skada iakttagits på grankottarna, in
rapporteras dels från Blekinge—Åhus, dels från Enköpings 
revir. 

Parasitsvampar. Peridennium pini corticola har skade
görande uppträdt i Engelholms och Örebro revir, Melamps»ra 

Domänstyrelsens berättelse för nr 1892. 

Sammanlagda kubikinnehållet af det ta virke har beräk
nats t i l l 2,921'6 kubikmeter, motsvarande 3,009'4 kubikmeter 
föregående år. 

Der å allmänna skogar åverkadt, beslagtaget virke icke 
kunnat afyttras t i l l antagliga pris, har, t i l l förekommande 
af försäljning till underpris, virket måst sönderhuggas eller 
på annat sä t t onyttiggöras, hvilken åtgärd under berättelse-
året vidtagits med tillsammans 111'1 kubikmeter, hufvud
sakligast bestående af timmerträd oeh timmer (Bil. 13). Det 
under å r 1891 onyttiggjorda beslagsvirket utgjorde 457-9 
kubikmeter. 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna under år 1892 uppgingo till 317, hvarvid 
svaranden i 195 mål fäldes men frikändes i 27, medan 95 
mål vid årets slut voro oafgjorda. Ådömda böter uppgingo 
till 5,258'50 kr., hvarjemte ådömts skadeersättning med till
sammans 3,074'88 kr. (Bil. 14), Motsvarande belopp utgjorde 
ar 1891: 6,136'35 kr. i böter och 3,896'85 kr. i skadeersätt
ning i 198 mal. 

Enskildes skogar. 
I fråga om dessa skogars areal får Domänstyrelsen åbe

ropa hvad i 1890 års berättelse är anfördt. Från den deruti 
uppgifna arealen, 22,315,600 hektar bör visserligen dragas 
ytvidden af den mark, som under åren 1891 och 1892 blifvit 
från enskilde inköpt till kronopark, utgörande 27,646.33 a 
hektar, men då å andra sidan genom försäljning af krono
egendomar 6,739-is hektar utmark öfvergått i enskildes ego, 
minskas åtdraget till 20,907-2 o hektar, hvadan enskildes ut
marksareal vid 1892 års slut kan antagas utgöra 22,294,692-sn 
hektar. 

Jemväl för år 1892 har e t t statsanslag af 25,000 kronor 
beviljats för a t t i mån af t i l lgång tilldelas landsting eller 
hushållningssällskap, som understöda enskilde skogsodlare 
genom tillhandahållande af skogafrö och plantor till billigt 
pris eller beredande af kostnadsfritt biträde vid skogsar
beten, doek med vilkor a t t statsbidrag icke finge till något 
län utgå med högre belopp än hvad landsting oeh Imshåll-
ningsskap tillsammans eller endera af dem för ändamålet 
anslagit, och ej heller till högre belopp än 2,000 kronor för 
hvarje landstingsområde. Det ta anslag har fördelats mellan 
länen på sät t nedanstående tabell närmare utvisar. 

pinitorqua, den i Danmark s. k. Knaekkesygesvampen, har 
iakt tagits i Engelholms revir och flerestädes inom södra 
distriktet. Selintte har i större utsträckning förekommit i 
Bohus revir. 

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

Af denna tabell inhemtas, att landsting och hushållnings
sällskap tillsammans anvisat 68,150 kronor till skogsodlin
gens främjande. Lftgges härtill det på länen fördelade stats
anslaget, 25,000 kronor, uppgår hela beloppet för året till 
93,150 kronor, i hvilken summa likvftl icke blifVit inräknade 
de belopp, som i vissa län anvisats för skogsundervisningen, 
såsom i Vermlands, Örebro och Södermanlands län. 

Liksom under föregående år har intresset för skogsod
lingen varit störst i de sydligare, mera skogfattiga orterna, 
såsom i Göteborgs och Bohus, Elfsborgs samt Hallands m. fl. 
län; och hafva årets kultnrarbeten varit ganska betydande. 

I det förstnämnda länet utgöra hushållningssällskapets 
egna och på 25 års disposition öfvertagna egendomar ej min
dre än 11,978 tunnland. Förutom arbeten å dessa hafva 
genom hushållningssällskapets försorg blifvit skogsodlade 
1,245 tunnland, hvilka återlemnate till innehafvarnes fria 
förfogande. Till reqvirenter hafva utdelats 1,216,870 plantor 
och 238 kg. björkfrö. 

I Hallands län har under året till 388 reqvirenter ut
delats 335 kg. barrträds- och 435 kg. björkfrö samt 2,544,200 
barrträds- och björkplantor, hvarmed 664-5 hektar anses hafva 
blifvit skogsodlade. Sjelfva kulturerna hafva utförts med 
biträde af 20 plantörer under inspekterat af en skogsför
valtare. 

1 Elfsborgs län hafva till reqvirenter utdelats omkring 
400 kg. skogsfrö samt 1,292,421 plantor. 

I Södermanlands län har genom en s. k. skogsodlings-
komités försorg 126 hektar blifvit kultiverade. 

I Upsala län har skogssådd förekommit på omkring 400 
hektar och plantering på 90'36 hektar. Vid sådden har an
vändts 133 kg. tall- och granfrö, till planteringen har ut
delats 201,790 tall-, gran- och lärkträdsplantor samt 1,650 
björkplantor. 

I Blekinge län hafva vid 68 egendomar 414,700 träd
plantor blifvit utsatta. 

I Vestmanlands län hafva med tillhjelp af 2 skogsplan-
törer 72 hektar blifvit kultiverade med 129,000 plantor och 
74,5 kg. barrträdsfrö. 

I Stockholms län har med hjelp af 9 plantörer skogs
odling utförts på 55 ställen, hvarigenom 122 hektar kulti
verats. Under våren utsattes 188,346 plantor, på hösten 
7,110; sålunda tillsammans under året 195,456. 

I Örebro län hafva med biträde af 6 plantörer på 76 
ställen och under 172 förrättningsdagar 581,000 skogsplantor 
blifvit utsatta, hvarjemte 41 kg. frö utsatts. Genom dessa 
åtgärder blefvo 88, i o hektar från kalmarker förvandlade till 
skogbärande. Dessutom torrlades eller förbättrades 63-eo 
hektar kärr och annan vattensjuk mark. 

I Kopparbergs län har på förut använda kultur
trakter skogsodling fortgått, hvarförutom hushållningssäll
skapet inköpt en nära Falun belägen kalhuggen skogsmark 
för att der föregå allmogen med exempel å skogsodling. 

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 understött bemödandena i detta syfte. Antin
gen afgiftsfritt eller ock till lågt pris hafva nemligen i lan
dets södra delar omkring 600,000 plantor sålunda blifvit ut-
lemnade. Äfven den omständigheten, att landsting och hus
hållningssällskap haft att tillgå skogsstatens tjenstemän, i 
synnerhet de extra, vid såväl anordnandet af som tillsynen 
vid förberörda åtgärder, har ej oväsentligt underlättat den 
uppgift, som dessa korporationer till skogsodlingens främ
jande åtagit sig. 

I enlighet med den för enskildes skogar i de norra länen 
gällande lagstiftning hafva följande förrättningar och ar
beten blifvit 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 1891 voro 551 och 244,798; hvarför
utom under berättelseåret å finska sidan blifvit afstämplade 
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16,000 (inom Torneå revir) undermåliga träd för att föradlas 
inom Kalix socken; 

dels utsyningar och utstämplingar å skatte- och frälse
hemman inom lappmarkerna äfvensom å hemman med in
skränkt dispositionsrätt till skogen inom öfriga delar af 
Norrland, dervid utlemnats inom Norrbottens län 286,378 st. 
(147,789-3 kbm) sågtimmertrad, inom Vesterbottens län 498,066 
st. (354,124-6 kbm) sågtimmertrad samt inom Vesternorrlands 
län 34,712 st. (25,175'0 kbm) sågtimmertrad. För dessa för
rättningar ar närmare redogjordt i tabellbilagan 9; 

dels ock skogsuppskattningar jemte derpå grundade af-
verkningsberäkningar för såväl lappmarkshemman som hem
man med inskränkt dispositionsrätt öfver skogen i Öfriga 
delar af Norrland, hvilka förrättningar under året fortgått 
och omfattat: 

Under föregående år uppskattades skogen vid 280 hem
man eller byar, innehållande 369,914-19 hektar. 

Jemlikt nådiga förordningen den 10 September 1869, 
angående åtgärder till förekommande af skogsförödelse på 
Gotland, har vederbörande revirförvaltare verkstält besigt-
ning å en hemmansskog, der skogsförödelse anmälts hafva 
egt rum, hvilken besigtning föranledde saluafverknings-
förbud. 

Skoysingeniöremas verksamhet. År 1892 hafva till en
skildes tjenst varit anstälda 6 med statsmedel aflönade 
skogsingeniörer. Deras verksamhet (Bil. 15) har omfattat 
18 af rikets län, nemligen alla utom Norrbottens, Vester
bottens, Göteborgs oeli Bohus län, Gotlands, Blekinge samt 
Malmöhus län. Förrättningarna hafva å 263 ställen upp
tagit saramanlagdt 565 dagar, hvaraf inom Upsala 99, Verm-
lands 88, Gefleborgs 81, Kalmar 56, o. s. v. Med afseende 
på förrättningarnes beskaffenhet hafva skogsmgeniörernas 
arbeten bestått uti: 

hvarförutom undervisning i skogsskötsel vid landtbruks-
oeh andra läroanstalter upptagit 15 dagar, samt 91 dagar 
användts till andra förrättningar, bestående i lemnade råd 
och upplysningar uti till skogshushållningen hörande frågor. 

Jagten. 

Till jagtvårdeiw befrämjande hafva, enligt hvad som 
inhemtats af tor Domänstyrelsen tillgängliga uppgifter, föl
jande åtgärder vidtagits af landsting, hushållningssällskap, 
kommuner, jägatfdrbund m. fl., nemligen.: 

Norrbottens läns landsting har till inom länet förefint
liga afdelnings af Svenska jägarförbundet förfogande ställt 
dels ett anslag af 300 kr. till aflöning och uppmuntran åt 
jagttillsyningsmän, som visat nit om jagtvården, särskildt 
om elgens fredande, dels ock ett annat anslag af 300 kr. att 
såsom premier utdelas bland dem, som gjort sig väl för-
tjente om utrotande af räf. Vesternorrlands läns landsting 
oeh hushållningssällskap hafva anvisat ett belopp af 1,000 
kr. att utgå i följande premier: 2 kr. för hvarje räf, dödad 
under tiden 1 Maj—30 September, 2 kr. för dufhök, 2 kr. 
för bergmf och 20 öre för kråka. Gefleborgs läns landsting 
har dels beviljat ett belopp af 500 kr. att i premier å 50 
kr. tilldelas sådana personer, som till åtal anmält tjufskytt 
af elg oeh genom dylik åtgärd fått den tjufjagande fäld, 
dels anvisat åt hushållningssällskapet en summa af 1,500 kr. 
att till belöning för skadedjurs utrotande utgå på följande 
sätt: 2 kr. för räf, 1.50 för hönshök, örn oeh bergnf samt 15 
öre för kråka. — Kopparbergs läns landsting har till skott-
premier beviljat 800 kr., hvaraf för räf, dödad mellan 1 April 
—1 Oktober, betalas 3 kr. samt för hönshök och berguf 1 
kr. — Vermlands läns landsting har dels anvisat 300 kr. 
till aflönande af s. k. elgpolis i öfre socknarna af Elfdalen 
(af statsmedel har för samma ändamål en lika stor summa 
utgått), dels beviljat 800 kr. att under en tid af 5 år från 
1892 utfalla med 500 kr. för räf och 300 kr. för kråka samt 
utbetalas med 3 kr. för hvarje räf, dödad under tiden från 
1 April till 15 Augusti, och med 10 öre för kråka, hvarvid 
emellertid minst 5 dylika böra uppvisas af samma person. 
— Örebro läns landsting har anslagit 3,500 kr. till följande 
skottpenningar: räf 3 kr., dufhök 1 kr. och kråka 10 öre. — 
Vestmanlands läns landsting har anslagit 3,000 kr. till skott-
premier, hvaraf för räf, dödad mellan 1 April—1 November, 
betalas 3 kr., för örn 3 kr., för uf och dufhök 2 kr. samt 
för kråka 10 öre — detta sistnämnda likväl blott under 
vissa förbehåll. — Upsala läns landsting har anslagit 3,000 
kr. till skottpremier, hvilka utgå med 3 kr. för räf och 
berguf samt 2 kr. för dufhök. Jagtvårdsföreningen inom 
samma län betalar skottpenningar för rofdjurs dödande, lem-
nar belöningar åt dem, som under vintern särskildt omhuldat 
rapphönsen samt titgifver broschyrer för att främja de syften, 
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som föreningens verksamhet afser. — Södermanlands läns 
landsting har anslagit 2,500 kr. till rofdjurspremier och be
talar för räf, dödad under tiden 1 April—1 Oktober, 2 kr., 
för fullfjädrad örn, nf och dufhök 1 kr., för kråka och dess 
unge 10 öre. — Gotlands läns landsting har dels beviljat 
800 kr. såsom skottpremier à 3 kr. för hvarje efter 1 Maj 
dödad säl dels ock anslagit samt ti l l Gotlands jägargilles 
förfogande stält en summa af 1,000 kr. a t t till premier pä 
följande sä t t användas; för dödad räf 2-50 kr., för örn 2 kr., 
dufhök 1 kr. sparfhök 50 öre samt för kråka 6 öre. — Skara
borgs läns landsting har anslagit 2,000 kr. a t t i premier å 
2 kr. utgå för hvarje dödad räf. — Elfsborgs läns landsting 
utbetalar i skottpenningar 3 kr. för hvarje från 1 April— 
30 Sept, inom länet dödad räf. — Göteborgs och Bohus läns 
landsting har beviljat et t anslag å 2,000 kr. och betalar af 
dessa medel 3 kr. för hvarje dödad räf. »Göteborgs Jagt-
sällskap>, som länge lemnat skottpremier för dödade roffog-
lar, har t i l l jagtvårdens främjande låt i t sprida cirkulär till 
förtydligande af jagtstadgan äfvensom under året utfäst be
löningar å 50 kr. åt livar och en. som angifver oloflig ejder-
jagt eller plundring af ejderbon, dock under vilkor, a t t för
brytaren blir derför fäld till böter. — Kalmar läns norra 
landsting har beviljat 1,600 kr. för skadedjurs utrotande; 1 
kr. betalas for dufhök, 3 kr. för hvarje räf, dödad mellan 1 
April—1 Oktober. — Jönköpings läns landsting lemnar i 
skottpenningar för räf 2 kr., för uf, örn och hök 1 kr. — 
Kronobergs läns landsting har beviljat 1,500 kr. till premier 
för skadedjurs dödande. — Hallands läns landsting har be
viljat 200 kr. a t t till premier för dödad räf utgå på sådant 
sätt, a t t kommun, som utbetalar premier t i l l belopp af 2 kr. 
for hvarje räf, dödad mellan 1 April—1 Oktober, eger hos 
landstinget utfå halfva beloppet af sålunda utbetalda medel. 
— Blekinge läns landsting har anslagit 600 kr. a t t u tgå i 
premier å 1 kr. för dufhök och 2 kr. för räf, dödad mellan 
1 April—1 November. — Östergötlands läns landsting har 
anslagit 5,000 kr. till skottpremier och betalar: för gammal 
räf, dödad mellan 1 Maj—1 Oktober, 2 kr., för räf nnder 
öfriga tider af året samt för unge 1 kr., för dufhök 1 kr., 
för dess unge 50 öre och för kråka 10 öre. 

Jemlikt § 20 af nådiga jagtstadgan den 21 Oktober 
1864 hafva under året af statsmedel i skottpenningar för 
dödad björn, varg, lo och järf utanordnadts sammanlagdt 
2,306 kr. (Bil. 16), motsvarande 1,730 kr. föregående år. 

Med afseende å 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 ut tagi ts för rofdjur, dödade 
under ar 1891, dels å andra sidan premier icke ut tagi ts 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 40,058-2 5 kr. (Bil. 16), under det a t t för samma ändamål 
ntbetaltes 43,256-65 kr. år 1891. 

Åtalade förbrytelser mot jagtlagarne, hvilka under berät
telseåret af skogspersonalen eller genom dess försorg an-
hängiggjorts vid domstol, uppgingo till 116, af hvilka 55 

slutbehandlades, livar vid i 37 mål svaranden fäldes men fri
kändes, i 18; Öfriga 61 mål voro ännu vid årets slut icke 
afgjorda (Bil. 19). 

Adömda böter i jagtmål, der svaranden fälts, uppgingo 
till 4,375 kr. och ådömd skadeersättning ti l l 1,938-19 kr., 
hvilka belopp under närmast föregående år utgjorde respek
tive 2,472-20 och 1,185'86 kr. 

Under berättelseåret hafva enligt från länsstyrelserna in
komna uppgifter inom landet dödats nedannämnda antal rof
djur, nemligen: 27 björnar, 81 vargar, 24 lodjur, 90 järfvar 
och 16,724 räfvar. Motsvarande siffror för år 1891 voro: 17 
björnar, 61 vargar, 38 lodjur, 106 järfvar och 18,289 räfvar. 

Under år 1892 dödades 103,192 skadliga roffoglar (Bil. 
16) nemligen: 297 örnar, 479 ufvar, 10,927 hökar äfvensom 
91,489 kråkor. 

Till bedömande af den förlust, som rofdj uren tillfoga 
landet genom husdjurs dödande, har Domän styrelsen med 
stöd af från länsstyrelserna inkomna primäruppgifter upp
r ä t t a t bil. 17, som visar a t t följande antal husdjur blifvit 
under berättelseåret af rofdjur dödade, nemligen: 1 häst, 2 
nötkreatur, 8,105 får, 138 getter, 2,878 renar och 60,675 
fjäderfä. Dessa djurs sammanlagda värde har uppskattats 
t i l l 121,520-75 kr., motsvarande 156,077-15, kr. år 1891. 
Största penningeförlusten har uppståt t inom Norrbottens 
län, utgörande 16,894 kr., hufvudsakligen för 1,309 dödade 
renar. Af jemföreisen mellan det inom landet såsom premier 
för dödade rofdjur utgifna penningebeloppet, 42,364-2 5 kr., 
och värdet af de utaf rofdjur dödade husdjuren 121,520-7 5 
kr. framgår nogsamt betydelsen af a t t anslag beviljas till 
dylika premier. 

Beträffande rofdjurens förekomst innehålla skogstjenste-
männens berättelser hufvudsakligen följande: 

Björnen synes allt fortfarande förekomma i nedåtgående 
antal. Till och med i Norrbotten är den numera rä t t säll
synt förutom i Norra Arvidsjaur, der den uppgifves vara 
temligen talrik. Allt sparsammare uppträder den sedan 
neråt landet och anträffas emellanåt, ehuru ganska sällsynt, 
i Särna och norra delen af Vermlands län. 

Vargen har ökat sig såväl i öfre Norrbotten som i Ve-
sterbottens fjellbygder och förekommer dessutom ganska all
mänt i Jemtlands län samt inom norra delen af Särna revir. 

Järfven har förekommit inom Norrbotten i ökad t antal 
på de stora ödetrakterna mellan Luleå och Piteå elfvars 
öfre lopp. Eljest är den mindre talrik i nämnda län och 
uppträder, följande renhjordarna, al l t mera sällan längre 
söderut. 

Jiäfcen har under de sista åren ökat sig i antal öfver 
hela landet. En dylik ökning framhålles särskildt från 
Norrbottens (med undantag för Pajala revir) och Vesterbottens 
distrikt. I Mellersta Norrlands distrikt, der den förekommer 
särdeles talrikt , härledes dess ökade tillgång ur mängden af 
fjellemlar; i Bergslagsdistriktet är den y t te rs t talrik, i Små
lands och Östra distrikten talrik. 

Lo har minskat i Öster- och Vester-Dalarnas revir, är 
sällsynt i Kopparbergs revir och förekommer sparsamt i 
Särna revir. I Gestrikland är den utödd, i Vermlands läns 
djupare skogsbygder är den stationär ehuru y t te rs t fåtalig. 
Endast undantagsvis s t ryker lon neråt landet. 
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Mården uppgifves vara ökad i delar af Bergslags- och 
Gefle-—Dala distrikt samt inom Östra distriktet. 

Angående nyttigt vildt meddelas: 
Elgen utbreder sig allt mer inom Norrbotten. Den 

är allmän i Kalix elfdal, hvarest klagomål forspörjes 
öfver dess framfart med höhässjor på slåtterängar, år inga
lunda sällsynt i Torneå oeh Pajala revir samt anträffas ända 
uppe i fjellbygden längst i nordvest. I allmänhet är den 
rätt väl fredad, tack vare statens, jägarförbandens och jagt-
vårdsföreningarnas åtgärder att aflöna särskildt anstälde 
s. k. elgpoliser, hvilka under vintermånaderna söka motverka 
olofligt skytte. I . Vesterbottens och Mellersta Norrlands 
distrikt synes elgen hafva aftagit i antal, medan den der-
emot ökats i Gefle —Dala distrikt oeh särskildt inom Särna 
revir är mycket talrik. I Östra oeh Bergslagsdistriktet 
håller stammen sig uppe. Minskning är antecknad blott tor 
Askersunds oeh Olands revir. Särdeles talrik är elgen å 
kronoparkerna Halle- och Hunneberg samt å Edsmären. I 
norra oeh östra delarna af Upsala län har lefverröta iakt
tagits. 

Rådjuret har ökat sig såväl i Vestra distriktet som i 
Östergötland, hvarifrån det sprider sig norrut i provinserna 
kring Mälaren. 

Hare. Rörande harens förekomst meddelas i revirberät
telserna: i Norrbottens knstbygd är tillgången god men af-
tager upp mot lappmarken. I Vesterbottens och Mellersta 
Norrlands distrikt, hvarest farsot synes hafva härjat, har år
gången varit under medelmåttan. I Österdalarnes revir har 
tillgången varit särdeles riklig, i Kopparbergs dålig oeh i 
Gestrikland någorlunda god. I Östra distriktet har före
komsten i allmänhet varit medelmåttig «tom på Gotland, 
der den varit under medelmåttan. I Bergslagsdistriktet upp
gifves tillgången såsom fullt medelmåttig, flerestädes mycket 
god — i Elfdals och Örbyhus revir (inom det sistnämnda har 
lefversjukdom förekommit) har den emellertid varit under 
medelmåttan. I Smålands distrikt liar tillgången varit me
delmåttig. I Vartofta, Hunnebergs oeh Dalslands revir har 
den varit god, medan den åter varit ringa i Kinne oeh 
Marks. Inom Södra distriktet har den varit goå i Hallands 
och Blekinge-Ahus revir men mindre i Engelholms och 
Malmöhus • -- detta troligen på grund af lefver- oeh lung-
sjukan under år 1891. 

Tyska haren, hvilken inplanterats i södra Skåne, synes 
der föröka sig och trifvas väl. 

Tjäder, orre och hjerpe. Inom Norr- och Vesterbotten, 
hvarest dessa fogelarter bruka förekomma i stor myckenhet 
oeh lemna betydelsefulla bidrag till befolkningens ekonomi, 
har tillgången ej i mannaminne varit så dålig som under 
1892. Sen och kall vår, mulen och regnig sommar samt en 
höst utan all tillgång på skogsbär torde väl hafva föror
sakat detta menliga förhållande samt föranledt försvinnandet 
och flyttningen från en del trakter, som förut varit öfver-
fylda med fogel men detta år blefvo fogeltomma. Samma 
klena tillgång på förevarande hönsfogelarter antecknas från 
hela det öfriga riket utom från Hallands och Malmöhns 
revir, der förekomsten säges hafva varit fnllt medelmåttig, 
eller till och med god. 

Ripans förekomst har öfver allt varit betydligt under 
medelmåttan. 

Anden, hvilken mer och mer minskas i landet, har i 
allmänhet haft få och små kullar — blott i Smålands distrikt 
anmärkes eu medelmåttig tillgång. En tillgång vida under 
medelmåttan påpekas särskildt från Östra, Bergslags och 
Södra distrikten. 

Rappholsen hafva flerestädes lidit af den kalla oeh reg
niga försommaren. En medelmåttig tillgång märkes emel
lertid i Smålands distrikt samt i vissa revir inom Södra 
distriktet; i Östra distriktet har förekomsten varit god eller 
medelmåttig, i Österdalarnes revir ovanligt riklig. 

Skogsundervisningen. 
Vid skogsinstitutet var elevernas antal under vårterminen 

23, hvaraf 20 ordinarie, af hvilka 10 ordinarie elever äfven
som en extra elev af gingo från läroverket med godkända ut
sigter. Under året antogos 8 ordinarie och 3 extra elever, 
hvarigenom elevernas antal under höstterminen utgjorde 22 
(Bil. 18). Såväl under vår- som höstterminen åtnjöto 4 
elever stipendier å 250 kr. hvardera för år räknadt. 

Den teoretiska undervisningen har under lektionstiderna 
haft följande omfattning: 

De praktiska öfningarne hafva omfattat 106 dagar oeh 
bestått i dels skogsodlingsarbeten och utstämpling jemte vär
dering af âraafkastuingen â Ramningshults kronopark, dels 
å Grönbo kronopark i uppmätning af 285 hektar inegor, 2,000 
hektar utmark i förening med taxering, afvägning af 27,500 
meter, speeialtaxering af första 20-årsperioden äfvensom kol-
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Undervisning har meddelats i de ämnen, gällande läro
verksstadga i fråga om skogsskolorna föreskrifver. 

Staten lemnar understöd åt två enskilda skogsskolor, 
Skogshalls i Södermanland och Presteruds i Vermland. Lär-
j ungarnes antal var vid den förra under vårterminen 10 
ordinarie, hvilka afgingo med godkända insigter, samt 1 
extra elev, 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. Cnattingius, 20:cle år
gången. -Skogsvännen» utgifven af A. T. Cnattingius, 17:de 
årgången. »Svenska Jägarförbundets nya tidskrifts utgifven 
af J. V. Lindblad, 30:de årgången. >Tallens och granens 
tillväxt i Vermland samt dessa skogars ekonomiska mogen-
hetstid och behandling» af Fr. Loven. -»Uppskattning af 
timmerskog; af K. Fredenberg. »Timmerstämpling, mätning, 
huggning och utdrifning» af K. Fredenberg. 

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

Verksamheten vid de skogsmeteorologiska stationerna har 
under år 1892 fortgått efter den något forändrade plan, som 
i 1886 års berättelse omnämnes. 

Stationerna hafva varit desamma som under föregående 
år, nemligen Spårhult, Hornsberg, Helde och Österplana i 
Skaraborgs län, Alderstugan, Lillhftrad och Dingtuna i Vest
manlands län, Dalboda i Upsala län, Aminne och Storbacken 
i Norrbottens län (den sistnämnda under året flyttad till 
Laxnäs i Tärna socken af Vesterbottens län), Butle och Bar-
lingsbo på Gotland, Skåre flodstation i Vermlands län samt 
den mera fullständigt utrustade nederbördsstationen vid Te-
geludden i närheten af hufvudstaden. 

Å samtliga skogs- och slättstationer hafva utom neder
börden äfven observerats afdunstningsmängden från en min
dre vattenyta samt på de flesta äfven markens temperatur 
på 0-5, 1 och 2 meters djup med de af d:r H. E. Hamberg 
för ändamålet konstruerade instrument. 

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

En under de närmast föregående åren påbörjad bearbet
ning af nederbördsobservationerna, afseende en ny del af 
serien undersökningar »Om skogarnes inflytande på Sveriges 
klimafo af d:r Hamberg, har under året icke obetydligt fram
skridit. 

Skogsadministrationen. 

I föregående årsberättelse omnämndes, att den vid skogs
statens nya reglering anbefalda indragning af vissa jägmä-
staretjenster och motsvarande tjenstgöringsområdens sam
manslagning med angränsande revir så till vida kunnat 
genomföras, att utöfver den nya staten endast en ordinarie 
jägmästare i Upsala revir — och två tillförordnade i Daga 
och Umeå revir — voro tjenstgörande. Sedan den först
nämnda under berättelseåret erhållit afsked, har emellertid 
jemväl Upsala revir indragits, hvadan vid 1892 års slut 
endast ofvannämnda två tillförordnade jägmästare voro ut
öfver den nya staten tjenstgörande. 

Den ordinarie personalen vid skogsstaten utgjorde följ
aktligen vid berättelseårets slut 9 öfverjägmästare och 74 
jägmästare samt 263 kronojägare. 

Utom ordinarie tjenstemän och betjente voro vid nämnda 
års slut anstälda 149 extra jägmästare, af hvilka 72 innehade 
förordnanden såsom assistenter, 122 extra kronojägare samt 
83 tillfälliga bevakare. Dessutom voro anstälda på de härads-
allmänningar och ecklesiastika boställsskogar, som stå under 
skogsstatens vård och förvaltning, 94 kronoskogvaktare och 
4 tillsyningsmän samt å sådana häradsallmänningar, flyg
sandsfält och andra allmänna skogar, öfver hvilka skogs
staten endast utöfvar kontroll, 51 skogvaktare och 14 till
syningsmän. Öfrig betjening vid de allmänna skogarne ut
gjordes af 10 fasta skogsarbetare, så att sammanlagda antalet 
tjenstemän utgjorde 232 och antalet betjente 641 personer. 

Skogsläroverkens personal utgjordes under år 1892 af: 
a) vid skogsinstitutet: 1 direktör, 2 lektorer och 4 extra 

lärare, 1 vaktmästare och 1 grindvaktare ; 
b) vid statens skogsskolor; 6 föreståndare, af hvilka 3 

tillika innehaft ordinarie jägmästarebefattning, och 6 skogs-
rättare, af hvilka en samtidigt varit tjenstgörande krono
jägare; 

ning af tvenne milor derstädes. Studieresor hafva derjemte 
företagits till Elfkarleö och Skutskärs sågverk. 

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 
att förbereda till inträde vid Kongl. Skogsinstitutet, de 
öfriga fem att utbilda skogsbetjente. Kostnadsfri undervis
ning meddelas ät 10 lärjungar i hvarje skola. Lärokursen 
är jemlikt Kongl. Majrts förnyade nådiga stadgar för skogs
läroverken den 13 April 1886 bestämd att taga sin början: 
vid Ombergs skogsskola den 1 Juli och vid de öfriga den 1 
September samt fortgå till den 15 påföljande Juni. 

Sedan från Ombergs skogsskola de från föregående år 
qvarvarande lärjungarne afgått med godkände insigter, an-
togos vid läroårets början 7 nya elever, hvilka under höst
terminen åtnjöto undervisning. Vid de öfriga skogsskolorna 
har lärlingarnes antal utgjort (Bil. 18): 
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e) vid enskildes skogsskohr med statsbidrag: 2 förestån

dare och 2 skogsrättare. 
Af skogsstaten disponerade boställen och lägenheter. I 

fråga om dessa hafva under berättelseåret de förändringar 
förekommit, att två numera öfverflödiga kronojägareboställen : 
Spjutkärn i Yermlands län och Långedalen eller Berget med 
Ödetorp och Segolstorp i Elfsborgs lin, för skogsväsendets 
räkning upplåtits till skogsarbetare ; att följande nya krono
jägareboställen inrättats och insynats, nemligen Landsjarf 
och Abborträsk i Norrbottens län, Rånäset i Vesterbottens 
län, Rista i Jemtlands län, Björkmansmyren i Vermlands 
län, Bromö och Kojan i Skaraborgs län samt Lnnnarsbo i 
Jönköpings län; samt att nya uppskattningar för bestäm
mande af afdrag å kontant lön verkstälts å 1 jägmästare-
och 5 kronojägareboställen. 

Följande författningar och kungörelser, berörande skogs-
oeh jagtväsendet, hafva under år 1892 ntfärdata i Svensk 
Författningssamling : 

Kongl. kungörelse den 28 Mars, i fråga om fridlysnings-
tid för vissa djnrslag. 

Domänstyrelsens kungörelse den 25 April, angående frid-
lysningstid för vissa djurslag. 

Kongl. kungörelse den 3 Jnni, angående vilkoren för 
åtnjutande af de från 1893 års början faststälda nya löne
förmåner för direktören och lektorerna vid Skogsinstitutet. 

Kongl. Maj:ts skrifvelse till Landtmäteristyrelsen den 
18 November, angående afvittring af hemman och lägenheter 
ofvanför odlingsgräiisen i Vesterbottens och Norrbottens läns 
lappmarker. 

Kongl. Maj:ts skrifvelse till Domänstyrelsen den 2 De
cember angående reglementarisba bestämmelser för förvalt
ningen af kronans jordbmksdomäner, 

Kongl. Maj:ts skrifvelse till Domänstyrelsen den 2 De
cember, angående inskränkning i tillämpningen af nådiga 
brefvet den 8 Maj 1821 rörande nyodlingar genom flåhack-
ning och torf bränning å kungsgårdar och boställsegor. 

Kongl. förordning den 31 December, angående förändrad 
lydelse af 7 § i jagtstadgan den 21 Oktober 1864. 

Inspektionsresor hafva under berättelseåret företagits af 
chefen för Domänstyrelsen å allmänna skogar inom Hallands, 
Göteborgs och Bohus, Östergötlands, Vestmanlands och Jemt
lands län samt af öfverjägmästarne inom följande revir: 
Pajala, Kalix, Gellivara, Jockmocks, Norra Piteå, Södra Ar
vidsjaurs, Degerfors, Norra och Södra Lycksele, Norra, Östra 
och Vestra Jemtlands, Herjeådalens, Norra och Mellersta Ån
germanlands, Gestriklands, Österdalarnes, Vesterdalarnes, 
Örebro, Askersnnds, Vesterås, Enköpings, Örebro, Olands, 
Vadsbo, Vartofta, Kinne, Slättbygds, Dalslands, Hnnnebergs, 
Svärtornas, Bohus, Blekinge—Ahns, Engelholms, Malmöhus 
och Hallands revir. 

Finanserna. 

Den statens skogsegendoni, som icke tillhör vissa hem
man, i hvilkas taxeringsvärde skogen ingår, har vid årets 
slut beräknats ega ett rärde af 59,988.400 kronor (Bil. 25) 

mot 57,141,600 kronor närmast föregående år., Detta värde 
har erhållits sålunda, att kronoparker i Norrland och Dalarne 
ansetts lemna i årlig afkastning ett 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-
Sfverloppsmarker och de kronomarker, som efter slutad af-
vittring anses förhlifva statens tillhörighet, ett timmerträd 
à 1 kr. på 3 hektar af hela ytvidden, inbegripet impediment 
— allt 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. Som emellertid i dessa värden icke inberäknats af-
kastningen från de å vissa kronoparker befintliga inegor, 
hafva 1882 års arrendemedel från dessa inegor 49,551'n kr. 
jemväl kapitaliserats efter samma räntefot och tillagts det 
•förut erhållna värdebeloppet. Under år 1892 uppgick sam
manlagda beloppet af statsverkets skogsmedel till 2,977,580 
kr. 17 öre (Bil. 20) motsvarande 2,540,840-66 kr. år 1891. 

Berättelseårets skogsmedel utgjordes af: 

Dragas från denna summa dels försäljningskostnader — 
hufvudsakligen reseersättning åt auktionsforrättare — 10,248 
kr. 64 öre, dels restituerade statsverkets skogsmedel 3,900 
kr. 59 öre, dels till boställshafvare utbetalda andelar af 
skogsaf kastning från civila boställen 1,609 kr. 50 öre, åter
står ett belopp af 2,901,826 kr. 44 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 frän 

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, som utsynings-
sökande å kronohemman, nybyggen, stoekfångstskogar. vissa 
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hemman med inskränkt dispositionsrätt m. fl. slag af skogar 
i de norra länen hafva att gälda, blifvit indragna till stats
verket. De belopp, som på grand häraf influtit och blifvit 
tillgodoförda statsverkets skogsmedel för detta år, afse till 
större delen ersättning för skogstjenstemännens arbeten under 
är 1892 och utgöra: 

l:o) För skogstjenstemännens bestyr 
med skogsskötseln å ecklesiastika 
boställen : 

För skogsvftseiidet under år 1892 beviljade, å riksstatens 
sjunde hufvudtitel uppförda anslå;/ eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 21): 

Ordinarie anslå;/ (7:de hufvudtiteln): 

Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt Domänstyrel
sens räkenskaper uppgått till följande belopp (Bil. 21 och 22): 

2:o) För skogsskötseln â häradsall-
männingar: 

3:o) Utsyningsafgifter ttiv de norra 
länen : 

Extra ordinarie anslag (7:de hufvudtiteln): 

hvartill kommer uppbörd: 
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hvarjemte enligt styrelsens räkenskaper en behållning före
fanns vid årets slut å reservationsanslaget af 128,988 kr. 84 
öre, hvaraf dock en stor del var disponerad, ehuru ej ut
betald. 

Beträffande särskildt det för åren 1891 oeh 1892 bevil
jade extra ordinarie anslaget ä 100,000 kr. för hvartdera 
året till reglering af flottleder i Norrbottens län, förefanns 
vid 1892 års ingång en behållning af 42,472'32 kr., som, 
jemte årets anslag, 100,000 kr., oeh dess uppbörd, 4,648 kr. 
49 öre, utgjorde en tillgång af 147,120 kr. 81 öre. Utgif
terna belöpte sig till 36,360 kr. 78 öre, hvadan vid årets 
slut förefanns en behållning af 110,760 kr. 8 öre, som dock 
delvis redan var disponerad. 

Sedan från bruttobeloppet af statsverkets skogsmeåel, 
2,977,580 kr. 17 öre jemte 5,650 kr. 71 öre anslagen till
hörande uppbörd, afräknats samtliga utgifter, dels försälj
ningskostnader m. m. 15,753 kr. 73 öre, dels ofvanstående 
1,008,968 kr. 21 öre — deri doek ej inbegripen den del af 
anslagen till Domänstyrelsen, som belöper sig på dess skogs-
afdelning — uppstod för skogsväsendet en nettohehållning 
af 1,958,508 kr. 94 öre, motsvarande 1,491,516 kr. 62 öre 
år 1891. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, hafva 
under året influtit 303,536 kr. 49 öre, af hvilken summa 
från Vesternorrlands län 60,241 kr., Gefleborgs län 53,205 
kr., Jemtlands län 46,462 kr., Vermlands län 40,372 kr., 
Kopparbergs län 26,798 kr., medan från sagda medel för 
skogsfbrsäljning, bevakning m. fl. kostnader utbetalades 

43,392 kr. 53 öre, hvarjemte till skogsförvaltningskostnader, 
skogsindelning, restitution o. d. under året utbetalades dels 
från presterskapets löneregleringsfond 4,112 kr. 40 öre och 
dels från ecklesiastika boställenas skogsfond 44,114 kr. 82 
öre. För 113 hithörande skogar utanordnades enligt fart-
stälda hushållningsplaner eller eljest gällande bestämmelser 
andelar i gkogsaf kastningen åt ecklesiastikstaten med till
hopa 83,007 kr. 87 öre äfvensom öfverlemnades till Malungs 
församlings kyrkoråd 2,198 kr. 20 öre för at t förvaltas en-

Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes der
jemte till: 

Vid årets slut fanns en behållning af dessa skogsmedel 
å 164,555 kr. 13 öre, hvaraf dock större delen var disponerad, 
ehuru ännu ieke utbetald eller omförd. 

Af ifrågavarande fondmedel har statskontoret godtgjorts 
en nettoinkomst af 121,158 kr. 58 öre, tillhörande prester
skapets löneregleringsfond (Bil. 23), hvaremot af ecklesiastika 
boställenas skogsfond under året utöfver årets inkomster 
erfordrats ett belopp af 36,332 kr. 85 öre till bestridande 
af med fondens ändamål afsedda utgifter. 

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

Besparingar ne å anslagen utgjorde: 
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' Inegoma, 33'15 hektar, tillträdas först den 14 Mars 1893, 

Underdånigst 

OSCAR EVERS. 

EDVARD KINBERG. J. MEVES. J. H. WERMELIN. 

Stockholm den 20 November 1893. 
E. G. Sundberg. 

Markinköp. 
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Bil. 1. Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar 
och utarrenderade hemman år 1892. 

A. Såldt virke. 

') Häraf från Kenjcis kolskog 25-o kbm. tjärvirke, 281-a kbm. ved och 5.0 khm. löfkärfvar, sammanlagät 311-8 kbm. — ! ) H&raf 87"0 kbm. ved och kolvii-ke frän Ekfors 
och Björkfors stockffmgstakogar. — 3) Häraf från Borgfors stock ilngetskog 3,117 st. vindfäld», torra och skadade träd om 1,206-8 kbm., 1,227 st. sparrträd om 480-8 kbm., 339-3 
kbm. tjärved, 1'7 kbm. ved och kolvirke samt 28'0 kbm. diverse virke, sammanlagät 2,066'6 kbm. — '} Häraf frän Storfors stockfångstskog 1,800 st. vindfälda och skadade träd 
om 432-0 kbm. — ") Häraf 85,166 st. sågtiramerträd om 63,874'0 kbm, från Mo stoekfångstskogar. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1892. 

A. Såldt virke. 

') Frän Tierps häradsnllmiintiing. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1892. 

A. Såldt virke. 

') Frän Garda kyrkoherdeboställe. — 2) Häraf 140 ekar om 11.5 kbm. från Kungsäter» kyrkoherdeboatälk, 21 ekar om 1"5 kbm. från komministersbostället Hyssna Sanden 
och 150 ekar om 82'2 kbm. frän komuiinistersbostället Slåvik. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1892. 

A. Såldt virke. 

Häraf 100 ekar om 59'7 kbm. frän Glimåkra kyrkoherdeboställe. — 2) Häraf 50 ekar om 29 i kbm. från anneihemmauet Hallaröd n:r 4. 



Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1892. 

6 

B. Till utsyningsberättigade utlemnadt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1892. 

B. Till utsyningsberättigade utlemnadt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1892. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1892. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 

Dumänstyrelsens berättelse för år 1892. Bilagor 2 
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Bil. 2. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till stats-
verket år 1892. 
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Bil. 3. Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas afkastning 
medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1892. 
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Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas af-
kastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1892. 
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Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas af-
kastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1882. 
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Bil. 4. Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond år 1892. 
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Bil. 4. (Forts.) Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond år 1892. 
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Bil. 5. För kyrko- och prestgårdsbyggnad och byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1892. 
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Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1892. 

Domänatyrehens berättelse för år 1892. Bilagor. 3 
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Bil. 6. Såldt virke, åverkadt å stockfångstskogar, nybyggen, kronohemman och enskildes 
skogar med inskränkt disposition, år 1892. 



19 

Bil. 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar år 1892. 
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Bil. 8. Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1892 utlemnadt virke. 

A. Till delegarnes omedelbara disposition. 
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Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1892 utlemnadt virke. 

B. Till diverse äudamål användt virke. 



22 

Bil. 9. Enligt § 2 i utsyningsförordningen utsynadt virke å utbrutna stockfångstskogar, 
nybyggen och kronohemman år 1892. 
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Bil. 10. Utsyning af bok och vrakek år 1892. 



Bil. 10. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek år 1892. 

24 
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Bil. 11. Prisen på vanligast förekommande 

Anm. De större siffrorna 111mttrka försäljningspris under uret ä de allmänna skogarae, de mindre deremot gångbara pris i orterna. Alla pris tira utsatta î tire. 

26 



skogseffekter i olika delar af landet, år 1892. 

27 
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Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande 
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skogseffekter i olika delar af landet, år 1892. 
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Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet, år 1892. 

31 



Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande skogseffekter i olika delar af landet, år 1892. 

32 



Bil. 12. Åverkadt virke å allmänna skogar år 1892. 

33 
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Bil. 13. I brist på köpare onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar år 1892. 
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Bil. 14. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt-
ningarna år 1892. 



36 

Bil. 14. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1892. 
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Bil. 14. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förlbrytelser mot skogs-
författningarna år 1892. 
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Bil. 15. Statens skogsingeniörers förrättningar under år 1892. 

Bil. 16. Dödade rofdjur samt skottpenningar derför år 1892. 



Bil. 17. Husdjur dödade af rofdjur år 1892. 

39 

Bil. 18. Elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1892. 

') Stipendier utdelas ej, men frilärlingarne ntajnta stat in natura. 
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Bil. 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagt-
författningarne år 1892. 
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Bil. 19. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagt-
författningarne år 1892. 

Domänstyrelsens berättelse för år 1892. Bilagor. 6 
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Bil. 20. Statsverkets skogsmedel år 1892. 
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Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1892. 
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Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1892. 
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Bil. 21. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1892. 
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Bil. 22. Utgifter från 1892 års 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

47 
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Bil. 22. (Forts.) Utgifter från 1892 års 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

49 
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Bil. 22. (Forts.) Utgifter från 1892 års 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

51 



52 

Bil. 23. Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond, år 1892. 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond, år 1892. 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1892. 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1892. 
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Bil. 24. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1892. 
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Bil. 25. Värdet af statens under domänstyrelsens förvaltning befintliga skogsegendom 
vid slutet af år 1892. 

Dïmanstyrelsem berättelse ftir iir 1S92. Bilogor. 8 
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Undersökning af granfrö, insamladt i Jemtlands, Vesterbottens och Norrbottens öfver-
jägmästaredistrikter under vinterhalfåret 1892—93. 

Då det hösten 1892 kunde väntas ett rikt fröår för 
gran, anmodade Kongl. Domänstyrelsen samtlige revirför
valtare i Jemtlands, Vesterbottens och Norrbottens öfver-
jägmästaredistrikter att låta insamla grankottar från olika, 
typiska växtplatser i och för undersökning af granfröets be

skaffenhet i dessa nordliga trakter och uppdrog samtidigt åt 
underteeknad att utföra denna undersökning. 

Då så väl kottarnes som fröets beskaffenhet till stor del 
är beroende på väderleken så väl under sjelfva fröåret som 
under de närmast föregående åren, lemnas en kortare redo
görelse derom i följande: 

Sammandrag, efter »Månadsöfversigt af väderleken i Sverige», af de för kottsättningen och fröbildningen vigtigaste 
meteorologiska företeelserna inom Herjeådalen, Jemtland, Vesterbotten och 

Norrbotten under sommarmånaderna 1890—1892: 
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Af ofvanstående sammandrag framgår bland annat, 
att temperaturen under 1890 års somrar, med vindantag 

af den för vegetationen i dessa t rak ter viktiga månaden Jul i , 
var något högre än den normala och a t t i medeltal för de 
i fråga varande t rakterna 141 dagar under sommarhalfåret 
voro halfmulna eller mulna; 

att temperaturen under 1891 års sommar, med undantag 
för Ju l i månad, var lägre än den normala och a t t 125 dagar 
af sommarhalfåret voro halfklara eller mulna; och 

att temperaturen under 1892 års sommar var 1 à 2 grader 
lägre än den normala och a t t 159 dagar voro halfklara eller 
mulna. A t t 1892 års sommar var kall och ruskig samt 

otjenlig för kottarnes och fröets utbildning, omnämnes äfven 
allmänt i de kottprofven åtföljande beskrifningarne öfver 
växtplatsen m. m. 

Sommarmånaderna under 1890 och 1891 voro således icke 
gynsamma för vegetationen och följaktligen ej heller for 
hopandet af ett större förråd reservnäring hos granen för det 
blifvande fröåret. Detta förråd blef dock tillräckligt stort 
tor a t t framkalla en riklig knoppbildning och en på sina 
ställen ymnig kottsättning. 

I de hit insända 197 kottprofven voro kottarne i all
mänhet små och ej normalt utvecklade samt dessutom i hög 
grad angripna af parasitsvampar, synnerligast af Aecidium 

Undersökning af granfrö, insamladt i Jemtland, Herjeådalen, 
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conorum samt äfven, fast i ringa grad, af Aeeidium strobi-
linum. Kot tame voro äfven r ä t t mycket skadade af insekter, 
nemligen af Tortrix strobiliana och Pyral is abietiella. 

Allt efter som kottprofven inkommo, utlades kot tame 
til l Hängning i e t t varmt rum, der temperaturen höll 
mellan 18—25° C. 

Det utklängda fröet skildes från frövingarne genom pisk-
ning med käpp mot sandpåse eller genom a t t gnuggas mellan 
händerna. 

Groningsförsöken, vanligen 3 prof med 100 frön i hvar-
dera profvet, utfördes på sådant sätt , a t t fröet utbreddes på 
klädeslappar, liggande å smala glasskifvor i e t t med vatten 

Vesterbotten och Norrbotten vintern 1892—93. 

fyldt tefat, eller inlades i läskpapperskonvolut, som höllos 
faktiga i glasbägare. Temperaturen under groningen hölls 
mellan 16 å 18° C. 

Den genom groningsförsöken erhållna groningsprocenten 
torde icke få anses såsom en tillförlitlig mätare af fröets 
verkliga groningsförmåga, t y kottame voro nästan allmänt 
angripna af mögelsvampar, som sannolikt mer eller mindre 
inverkat hämmande på fröets groningsförmåga. 

Med afseende på kottarnes storlek och form visade sig 
stor olikhet, äfven å sådana som insamlats från samma träd. 

Undersökningens resultat äro sammanstälda i nedan
stående tabell, angående 
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Då de här ofvan angifna grobarhetsprocent, enligt förut 
angifven orsak, ej kunna tillmätas någon synnerlig bety
delse för bedömandet af fröets duglighet, torde vigten per 1000 
frön böra antagas såsom värdemätare i detta hänseende. 

Någon mera omfattande undersökning om vigten af nor
malt ntbildadt granfrö från det öfre och inre Norrland är 
mig veterligen icke utförd. Man torde dock, på grund af 
livad man hittills känner om denna sak, kunna antaga att 
medelvigten per 1000 frön uppgår till omkring 6 gram. 

Af de undersökta profven är det endast ett, som i det 
närmaste uppnår denna vigt eller 5,86 gram, nämligen fröet 
från en 80-årig gran i Umeå revir; den der näst högsta 
vigten, eller 4,40 gram per 1000 frön, uppnår ett fröprof af 
en 70-årig gran från Råneå revir. 

Inom Jemtland och Härjeådalen 
uppgår medelvigten per 1000 frön från 
60—95-åriga träd till 2,63 gram; och från 
100—240-åriga träd till 2,80 gram. 

Inom Vesterbottens kustsocknar 
uppgår medelvigten per 1000 frön från 
HO—70-åriga träd till 3,2« gram; och från 

100—300-åriga träd t i l l . 2,71 gram. 
Inom Vesterbottens lappmarker 

uppgår medelvigten per 1000 frön från 
äldre granar till 2,39 gram. 

Inom Norrbottens kustsocknar upp
går medelvigten per 1000 frön från 
45—85-åriga träd till 2,66 gram; och från 
100—120-åriga träd till 2,47 gram. 

Inom Norrbottens lappmarker upp
går medelvigten pr 1000 frön från 
90—98-åriga träd till 2,07 gram; och från 
119—240-åriga träd till 2,18 gram. 

Om man söker bedöma fröets värde efter dess färg, så 
visar sig: att det ljust gulbruna fröet i medeltal per 1000 
frön väger 2,00 gram, 

att det ljusbruna fröet i medeltal per 1000 
frön väger 2,60 gram, 

och att det bruna eller mörkbruna fröet i 
medeltal per 1000 frön väger 2,97 gram. 

C. G. HOLMERZ. 
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