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

Domänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva be
rättelse om skogsväsendet i riket för år 1897. 

Allmänna skogar. 

Kronoparkernas ytvidd, som vid berättelseårets början 
omfattade 3,747,056-86 har, har under året ökats med 33,922-14 
har och utgjorde således vid dess slut 3,780,979-00 har. 

Denna ökning har uppstått: 
dels derigenom at t e t t utskifte om 1,03604 har från 

det till kronan återfallna nybygget Kerovaara i Pajala 
Domänxtyrellens berättelse för hr t897. 

revir behållits för kronans räkning och stälts under skogs
statens vård och förvaltning; 

dels derigenom at t följande stockfångstskogar genom 
aftal med vederbörande privilegieinnehafvare öfverlåtits till 
kronan, nemligen: 

i Södra Arvidsjaurs och Södra Piteå revir: Ytterstfors 
stockfångstskiften (2 st.) om 7,312-24 har, samt 

i Skellefte revir: Ytterstfors stockfångstskiften (10 st.) 
om 6,108-28 har, Holmfors stockfångstskiften (5 st.) om 
4,280-63 har och Klintfors stockfångstskiften (6 st.) om 
1,785-28 har, eller 
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II Allmänna skogarnes ytvidd. 

tillsammans 19,486-43 har; 
dels derigenom att till kronoj'ägarebostället Malåsund 

hörande skogsmark om 118-42 har utlagts till kronoparken 
Storbäekheden i Norsjö revir och indragna länsmansbostäl
let Galtabäck Fösingsgård, om 117-16 har, tillagts krono
parken Hvithult; 

dels derigenom att Ofvansj'ö och Torsåkers bergslags-
allmänning i Gestriklands revir med 4,54163 har afsatts 
till kronopark; 

dels derigenom att vid tilländagången arrendeperiod 
kronoegendom i sin helhet eller del deraf blifvit till krono
park afsatt, nemligen: 

i Norra Jemtlands revir: den förre militiebostället 
Kungsgården tillhörande fyllnadsj'orden Kånkbacken om 
52-93 har, belägen invid kronoparken Undrom, 

i Norra Helsinglands revir: utmark till kronoegendo
men Kramsta 309-49 har, 

i Arvika revir: hagmarken till f. militiebostället To-
stebol 50'32 har, och hagmark till försålda kronoegendomen 
Åstenskog 35-40 har, hvilka hagmarker tillagts kronopar
kerna Tostebol och Åstenskog, 

i Vadsbo revir: utmarken till f. militiebostället Högs-
hult 76 28 har, hvaraf 38-59 har tillagts kronoparken Ti
veden och 37-69 har kronoparken Skagersholm, 

i Slättbygds revir: utmark till kronoegendomen Karls
berg 54-19 har, som tillagts kronoparken Edsmären, 

i Marks revir: utmarken till kronoegendomen Kattunga 
Backa 88-05 har, 

i Dalslands revir: utmarken dels till kronoegendomen 
Sväljen 139-14 har dels ock till Kronoegendomen Föskerud 
220-79 har, 

i Jönköpings revir: utmarken till kronoegendomen El-
gamo 37-06 har, som tillagts kronoparken Appelås, 

i Vestbo revir: utmark till kronoegendomen Hörebo 
116-36 har, som tillagts kronoparken Sandvik, 

i Värends revir: kronoegendomen Nottebäck Kronogård 
med en utmarksareal af 144-61 har, som tillagts kronopar
ken Hvithult, samt utmarken till kronoegendomarne Dän-
ningelanda Lillegård, Skåningsgård och Östergård, tillsam
mans 327-89 har, hvilken tillagts kronoparken Dänninge-
landa, samt 

i Malmöhus revir: utmark till kronoegendomen Puus 
160-07 har, som tillagts kronoparken med samma namn, 

eller tillsammans 1,812-58 har; 
dels genom inköp af mark till bildande af nya eller 

utvidgning af äldre kronoparker inom Karlstads, Vesterås, 
Vadsbo, Eksjö och Värends revir, tillsammans 7,174-65 har, 
för hvilka markinköp här nedan under rubrik »Finanserna» 
närmare redogöres, belöpande sig kronoparksökningen un
der berättelseåret härigenom till 34,286-91 har. Men då 
å andra sidan en minskning i kronoparksarealen egt rum, 
derigenom att 364-77 har af Götaströms kronopark i Jön
köpings revir blifvit jemlikt nådiga brefvet den 29 Maj 
1896 upplåtna till Landtförsvaret, utgör den verkliga krono
parksökningen under berättelseåret såsom ofvan är nämndt 
33,922-14 har. 

Flygsandsplanteringarnas ytvidd är oförändrad och ut
gör 1,333-25 har. 

Öfverloppsmarker och oafvittrade kronomarkers ytvidd 
är oförändrad och utgör 955,670-99 har. 

Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande 
skogar, såväl de hvilka åtfölja arrendet som de hvilka äro 
derifrån undantagna, hade vid berättelseårets utgång en 
sammanlagd ytvidd af 181,052-13 har, motsvarande 185,891-71 
har föregående år, och har förändringen uppstått dels der
igenom, att 73 st. mindre kronoegendomar med en utmarks
ytvidd af 3,116-38 har blifvit försålda, dels derigenom att, 
såsom under rubriken »Kronoparker» är nämndt, kronoegen
domar i sin helhet eller delar deraf blifvit afsatta till 
kronoparker, sammanlagdt 1,812-58 har utmark, dels ock 
derigenom at t fyra civila boställen, nemligen Trenningen 
och Sandbacken i Marks revir, Rönjane i Jönköpings revir 
och Hultet i Blekinge—Ähus revir, med en ytvidd till
sammans af 89-38 har utmark, blifvit till statsverket in
dragna. 

Civila boställens utmarksytvidd, som föregående år ut
gjorde 15,130-35 har, har minskats genom fem boställens 
indragning och en boställsskogs frånskiljande med tillsam
mans 324-96 har, hvaraf 235-58 har tillagts angränsande 
kronoparker och 89-38 har jemte inegor utarrenderats och 
sålunda redovisas under rubriken utarrenderade jordbruks
domäners skogar, och utgöra således vid berättelseårets slut 
14,805-39 har. 

Ecklesiastika boställenas utmarksytvidd har' ej un
dergått någon väsentlig förändring och utgör 345,864-14 
har. 

Allmänna inrättningars hemman tillhörande skogar äro 
till sin ytvidd oförändrade och utgöra 43,024-72 har. 

Stockfång stskogarna, som föregående år utgjorde 
266,49433 har, hafva såsom under rubrik »Kronoparker» är 
nämndt minskats med 19,486-43 har och utgöra derför vid 
årets slut 247,007-90 har. 

Statens till bergshandteringens understöd anslagna sko
gar, som år 1896 utgjorde 37,920-28 har, hafva minskats 
med 5,118-73 har, hvaraf 4,541-63 har omförts till krono
park och resten 577-10 har tillagts vissa enskilda byar, och 
utgjorde vid berättelseårets slut 32,801-55 har. 

Häradsallmänningar, inberäknadt s. k. besparingssko-
gar eller sockenallmänningar i Norrbottens, Gefleborgs och 
Kopparbergs län, som föregående år utgjorde 595,615-47 
har, hafva ökats med 556-50 har, utgörande till Torstuna 
häradsallmänning i Vesterås revir inköpt mark från hem
manet 1/4 mantal frälse Kättböle i Järlösa socken och Hag-
nnda härad i Upsala län, samt utgöra således vid berättelse-
årets slut 596,171-97 har. 

Nybyggens och kronohemmans skogar, som föregående 
år utgjorde 1,128,044-35 har, hafva minskats dels med till 
kronopark återfallna nybygget Kerovaara om 1,036-04 har 
i Norrbottens län och dels genom omföring till skatte af 
6,728-66 har i Vesterbottens län eller tillsammans 7,764-60 
har, men som å andra sidan flere nybyggen tillkommit ge
nom afvittring af Juckasjärvi socken i Norrbottens län, 
hvilkas areal dock ej nu kan uppgifvas, har den under 
ofvanstående rubrik hänförliga skogsarealen ansetts böra 
oförändrad upptagas. 



Afverkning och utsyning. III 

Sammanlagda ytvidden af de allmänna skogarna, som 
föregående år utgjorde 7,322,04645 har, uppgick vid be
rättelseårets slut till 7,326,755-39 har. 

Hushållningsplaner hafva under året blifvit faststälda 
för 158 allmänna skogar. 

Afverkning och utsyning å de allmänna skogar, från 
hvilka försäljning skett antingen för statsverkets eller för 

under statens förvaltning stäld fonds räkning, hafva, enligt 
från skogstjenstemännen till Domänstyrelsen inkomna upp
gifter husbehosvirket oberäknadt, haft följande omfatt
ning: 

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

Sammanlagda kubikmassan häraf utgör 1,900,425-7 kbm. 
motsvarande 1,709,495a kbm. föregående år. 

Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick 
till 1,859,944-- kbm. (Bil. 1 A) och hvaraf 85 % utgjordes 
af sågtimmerträd, utsynades öfvervägande delen eller till
sammans 1,708,685-4 kbm. inom de norrländska länen och 
Dalarne. Motsvarande summor föregående år voro 1,651,290-1 
och 1,505,553-7 kbm. 

Till utsyningsberättigade utlemnades 32,976-8 kbm. (Bil. 
1 B), motsvarande 31,9117 kbm. föregående &r. 

Till diverse ändamål, såsom till vissa allmänna bygg
nader äfvensom till väganläggningar, hägnader m. m. 
beviljade utsyningar å allmänna skogar utgjorde under 
året 7,504-2 kbm. (Bil. 1 C), motsvarande 26,294o kbm. 
föregående år. 

b) å boställsskogar, af b. vilkas behållna af kastning me
del ingå till statsverket, hafva under året försålts (Bil. 2): 

Från sådana ecklesiastika boställen, af hvilkas afkast-
ning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, hafVa 
för denna fonds och boställshafvarnes räkning under berät
telseåret försålts (Bil. 3): 

Motsvarande belopp föregående år utgjorde 7,569-3 
kbm. 

motsvarande 115,519-7 kbm. föregående år. 

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

motsvarande 27,569a kbm. föregående år. 



IV Afverkning och utsyning. 

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

motsvarande 8,394-1 kubikmeter föregående år. 

c) å stockfångstskogar, nybyggens, kronohemmans och 
enskildes under inskränkt disposition varande skogar åver-
kadt ochTför kronans räkning försåldt virke har under be
rättelseåret utgjordt (Bil. 6): 

motsvarande 3,153's kbm. föregående år. 

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

motsvarande 27,958-2 kbm. föregående år. 

e) ä häradsallmänningar, som förvaltas af skogsstaten, 
liafva dels till delegarnes disposition, dels till diverse ända
mål, såsom åt bevakarepersonalen, till hägnader m. m. ut
synats följande belopp (Bil. 8): 

motsvarande respektive 3,745 och 8,699 ekar samt 1,093 
bokar om tillsammans 11,561-3 kbm. föregående år. 

11896 års berättelse omnämndes, a t t trävarukonjnnkturen 
under detta år varit god och att virket från kronans sko
gar såsom en naturlig följd deraf rönt efterfrågan till 
stegradt pris. Samma gynsamma förhållande har varit 
rådande" år 1897. Virkesförsäljningarne från kronans skogar 
hafva nemligen i de flesta orter och i synnerhet i de delar 
af landet, der träexport bedrifves i större omfattning, lem-
nat ett synnerligt godt resultat, väsentligt öfverstigande 
det för år 1896 erhållna. Verkan af dessa fördelaktiga 
försäljningar blir emellertid ej synlig förr än i 1898 års 
räkenskaper, enär liqviden för den hufvudsakliga delen af 
föraäljningsvirket inflyter först året efter försäljningen. 

Inom de särskilda distrikten hafva försäljningarne samt 
utdrifningsarbetena försiggått på sätt i korthet här nedan 
namnes. 

Norrbottens distrikt: Det för året utsynade, å rot 
utbjudna virket betingade ett auktioaspris af i medel
tal 2-40 kr. för träd eller 3.43 kr. för kbm. mot 2o7 
kr. för träd eller 2-98 kr. för kbm. föregående år. 
Priset för de särskilda försälj ningsposterna vexlade allt 
efter trädens beskaffenhet, belägenheten, flottningsför-
hållandena m. m. mellan 3-7 5 och O-7 5 kr. för träd, 

motsvarande 1,400,785-7 kbm. föregående år. 

Af vrakék och boJc hafva efter ansökan från 260 inne-
hafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas utan 
vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp beviljats 
(Bil. 10): 

motsvarande 527,027-4 kbm. föregående år. 

f) å utbrutna stockfångstskogar, å nybyggen och krono
hemman samt hemman med inskränkt dispositionsrätt till 
skogen hafva på grund af § 53 i nådiga förordningen den 
26 Januari 1894 åt dertill berättigade utsynats (Bil. 9): 
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motsvarande 3-65 och (Ho kr. föregående år. Det sålda 
partiet uppgick till 578,962 sågtimmerträd mot 518,557 
stycken föregående år. För det öfriga ordinarie auktions
virket, 27,700 timmerträd, erhöllos ej antagliga anbud, 
hvarför detta parti blef osåldt; motsvarande osålda parti 
föregående år var 54,530 träd. Utom denna auktionsför
säljning ha under hand afyttrats ganska betydliga qvan-
titeter virke, såsom undertryckta och småväxta timmerträd 
samt torrfuror och vidfällen till i allmänhet nöjaktiga pri
ser. A auktion utbjöds dessutom mot slutet af året ett 
större parti vindfällen. Vissa trakter af lappmarken hade 
nemligen i början af November öfvergåtts af en orkanlik 
storm, som kullfälde en stor myckenhet träd, för hvilkas 
tillvaratagande genast fogades anstalt. 100,673 vindfälda 
träd uppräknades och stämplades men vid deras utbjudande 
å auktion erhölls antagligt anbud endast å 6,863 träd. De 
öfriga voro vid årets slut osålda. 

Virkesutdrifningen ti l l vattendragen har i allmänhet 
gått väl, ehuru ymniga snöfall vid årets början och tidig 
vår förkortade utdrifningstiden. I Jockmocks revir upp
stod dock ett resthygge å minst 15,000 träd. Flottningarna 
lyckades i allmänhet väl utom i de mindre vattendragen, 
der vattentillgången minskades allt för tidigt. 

Vesterbottens distrikt: Auktionsförsäljningarna af virke 
å rot betingade ett medelpris af 3'2 8 kr. för sågtimmer
träd eller omkring 4-3 o kr. för kbm. mot 2-8 7 kr. för 
träd föregående år. Priset för de särskilda försäljnings
posterna vexlade mellan 8-41 och 0-fi5 kr. för träd. Det 
sålda partiet uppgick ti l l 338,238 timmerträd. Oförsålda 
blefvo 15,855 timmerträd. Utom denna auktionsförsäljning 
har under hand försålts torrskog, vindfällen och annat 
mindre värdefullt virke till rä t t stora belopp och fullt 
nöjaktiga pris. Till följd af den ofvan nämnda orkanlika 
stormen, som äfven sträckt sig till norra delarne af Vester
bottens lappmark, vidfäldes äfven här en myckenhet virke, 
hvaraf dock ej mer än 34,000 timmerträd i anseende till den 
sena årstiden kunde tillvaratagas och försäljas under året. 

Virkesutdrifningen inom nedre landet har gåt t ganska 
bra men inom lappmarkssocknarna hafva väderleks- och 
temperaturförhållanden varit mycket ogynsamma för dessa 
arbeten, om äfven från de flesta hyggen allt virke med 
stora ansträngningar blef utkördt. Genom den ovanligt 
hastiga snösmältningen försiggick flottningen i de flesta 
bivatten hastigt och väl men försvårades deremot i hufvud-
vattendragen genom bristande nederbörd. Omkring 110,000 
timmer blefvo der qvariiggande. 

Mellersta Norrlands distrikt: Auktionsförsäljningarna 
af virke å rot betingade ett medelpris af 5-5 6 kr. för tim
merträd eller omkring 7éo kr. för kbm., motsvarande 
4-44 kr. för timmerträd föregående år. Högsta priset var 
10-05 kr. och lägsta 1.22 kr. för timmerträd. Dessutom har 
betydlig försäljning under hand egt rum af undertryckta, 
torra och vindfälda träd samt ved- och kolvirke, nemli
gen 268,029 till gagnvirke mer eller mindre tjenliga träd 
och 47,926 kbm. kolved. 

Såväl virkesutdrifning som flottning har under året 
försiggått under mindre gynsamma förhållanden. 

Gefle—Dala distrikt: Auktionsförsäljningarna af virke 
å rot betingade ett medelpris för revir af från 2s\ till 
8-30 kr. för sågtimmerträd, motsvarande högst 7-6 7 kr. 
föregående år. I dessa auktionsförsäljningar hafva äfven 
ingått torrfuror och sådana träd af mindre dimensioner 
och sämre beskaffenhet, som vid föryngringshuggningar 
blifvit utstämplade. Underhandförsäljningar af vindfällen 
och torrskog, gallrings- och rensningsvirke hafva derjemte 
skett, dock icke i större partier. 

Virkesutdrifningen försvårades betydligt under senvin
tern genom ymniga snöfall, men föret höll sig länge, så 
att hufvudparten af det från kronoskogarna inköpta virket 
blef bortfördt. Flottningsförhållandena, som i allmänhet 
äro goda inom distriktets väl rensade och reglerade vatten
drag, förete under året ej något anmärkningsvärda 

Bergslagsdistriktet: Virkets försäljning har, när till
räckligt stora virkesposter kunnat från samma skog afytt-
ras, vanligen skett å offentlig auktion, hvaremot smärre 
partier afyttrats under hand. Medelprisen för virke å rot 
hafva varit: för sågtimmerträd 5-78 kr. per kbm. mot 
5-5i kr. föregående år, för hustimmerträd 4-39 kr. per 
kbm., för kolvirke 1-26 å l-94 kr. per kbm. mot l -i4 Kr. 
föregående år samt för samtagen ståndskog (timmerdugligt 
virke och småvirke tillhopa) 3'3o kr. per kbm. För 
upphugget virke var medelpriset för sågtimmer 6-6 9 kr., 
för hustimmer 5-92 kr. och för ved 2-54 kr., allt per kbm. 
brutto. 

Väderlek och väglag hafva varit synnerligen gyn
samma för virkestransporten och flottningen har befordrats 
genom flera nya flottleder. 

Östra distriktet: Ungefär 20 % af försåldt virke är 
såldt under hand, det öfriga å auktion. Endast en mindre 
virkespost i Stockholms revir var vid årets slut osåld. 
Uti fyra revir såldes virket till hufvudsakligaste del i upp
arbetad form men uti tre revir å rot. Virkesprisen hafva 
under året stigit synnerligen å timmer; kolprisen höjde sig 
i början af året med 2 kr. per 20 hl. men sjönko i slutet af 
året med l s o kr. per 20 hl. 

Virkesutdrifningen försiggick under vintern i början 
af året under gynsamma väderleksförhållanden. I slutet 
af året hindrade "brist på snö och kale i marken virkes-
forslingar. 

Vestra distriktet: I likhet med föregående år har det 
utsynade saluvirket dels upphuggitsjföre försäljningen, dels 
sålts rotstående. Endast obetydliga virkesqvantiteter voro, 
på grund af att nöjaktiga anbud ej afgifvits, vid årets slut 
osålda. Försäljningen har i allmänhet skett å auktion men 
underhandsförsäljning användts å vissa kronoparker och i 
fråga om mindre virke. Virkesprisen hafva i allmänhet 
varit något högre än föregående års. 

Väderleksförhållandena voro ganska gynsamma för vir-
kestransporten, hvadan det sålda virket till allra största 
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delen kunnat utdrifvas. Det goda skick, hvari vägarne 
å vissa större kronoparker nu blifvit försatta, har här
till väsentligt bidragit. 

Smålands distrikt: A vissa kronoparker upphuggas års-
afverkningen före försäljningen men i allmänhet säljes vir
ket å rot. Köplusten har varit mycket liflig, undantagandes 
inom Kalmar revir, hvartill orsaken uppgifves vara, a t t 
virkeshancllarnes antal derstädes förminskats på grund af 
mindre skogstillgång å privategendomarna. Virkesprisen 
hafva, der konkurrens funnits, stegrats från föregående år. 

Virkesutdrifningen gynnades visserligen vid årets bör
jan af godt slädföre men hämmades sedan, så att betydande 
virkesqvantiteter ej blott af årets utan äfven af nästföre
gående års afverkningar qvarlågo i skogarna vid årets slut. 

Södra distriktet: Virket säljes å rot, med undantag af 
vissa smärre poster, hjelpgallringsvirke och en del ek, hvil
ket allt afyttras under hand. Det salubjudua virket har i 
allmänhet funnit afnämare, hvadan endast å trenne skogar 
en del virke i följd af för låga anbud blifvit osåldt. Vir
kesprisen hafva varit goda och i fråga om gagnvirke högre 
än föregående år. 

Trots den blida och snöfattiga vintern har virkesut
drifningen med ett mindre undantag verkstälts inom för 
afhemtning bestämda tider. 

Virkesprisens vexlingar inom landet belyses närmare 
af Bil. 11. 

För att underlätta samfärdseln mellan särskilda skogs
trakter inom de vidsträckta kronoparkerna i Norrbottens 
distrikt hafva s. k. spångvägar anlagts, såsom i Torneå 
revir mellan Mettäsjärvi och Rautujärvi, i Jockmocks revir 
mellan Klubbuddsjön och Harsprånget samt mellan Tårra-
jaure och Nausta och i Södra Piteå revir mellan Blåsmark 
och Brännfors. 

I södra distrikten hafva nya vägar för skogsdriftens 
underlättande anlagts hufvudsakligen inom Vestra och Små
lands distrikt, om tillsammans 21,340 meter, hvarjemte för
bättring af äldre vägar egt rum inom samtliga distrikt. 
Arets arbeten hafva inalles kostat 20,608 kronor. 

I kronans flottleder inom Norrbotten, hvarest en sär
skild flottledsingeniör under större delen af året varit an-
stäld för skogsväsendets räkning med uppdrag att uppgöra 
plan och kostnadsberäkning för flottledsarbeten och utöfva 
uppsigt öfver deras utförande, hafva följande arbeten under 
berättelseåret blifvit utförda: 

Pajala revir. Utom förstärkande af bomhållare och 
kiststöd för stora insamlingsbommen i Mertalahti strax 
ofvan Kengis forshufvud, hafva ombyggnader och repara
tioner af genom isgången förlidet år raserade byggnader i 
Kangosfors, Lainio elf, utförts jemte komplettering af spräng
ningarna der. I Nedre Kihlangijoki likaledes reparationer, 
hvarjemte bäcken upprensats i sitt öfre lopp. Beslutade 
passager under Kengis-rännan, för underlättande af sam
färdseln mellan respektive jordegare å ömse sidor densamma, 
äro derjemte i det närmaste fullbordade. 

Torneå revir. Några mindre reparationer af dammarna 
i Puostijoki ilottled. 

Råneå revir. Upprensning af Hvitträskbäeken har se
dan 1896 års höst pågått. Redan till årets flottning voro 
arbetena färdiga och vederbörligen afsynade. Dammen för 
Hvitträsket visade sig emellertid vid begagnandet otät och 
flottningen misslyckades. Grundliga reparationer för dam
byggnadens förstärkande äro under utförande och beräknas 
leden till kommande vår blifva fullt flottningsbar. 

Jockmocks revir. De skador, som tillfogades byggna
derna i Harsprånget under fjorårets starka och höga fjell-
flod, hafva reparerats. Kistor och fördämnirfgar hafva 
förstärkts, hvarjemte en del kompletteringsarbeten ut
förts. Flottningar af de mindre virkesposter, som under 
vintern hunnit utdrifvas, gick också obehindradt och utan 
att skada byggnaderna, hvadan man torde få antaga, att 
virkespassagen här förbi är till hufvudsaklig del tryggad 
för framtiden. 

I Naustabäcken har den der uppförda dammen trots 
verkställda reparationer visat sig bristfällig och otät. Nya 
reparationer måste företagas, och särskildt grundläggningen 
förstärkas, hvilket är förenadt med största svårighet i följd 
af den djupa jäsleran. Undersökning har egt rum och åt
gärder vidtagits för dammens iståndsättande till flottnin
gen 1898. Reparationer äro äfven påbörjade i Perlelfven. 

Norra Piteå revir. En del mindre reparationsarbeten 
i Telebäcken, Bölsmansån, Sikån och Hvitbäcken. 

Norra Arvidsjaurs revir. För flottbargörande af Troll-
forsen i Pite elf började arbetena redan hösten 1895. De 
hafva sedermera fortgått och under året hafva särskildt de 
3 och 4 kilometer ofvan »station» belägna forsarna, der de 
största svårigheterna för flottningen förefinnas, varit före
mål för upprensning. Vidlyftiga byggnadsarbeten och 
sprängningar torde dock ännu påfordras, innan elfven i alla 
delar blir fullt flottbar. Af den under våren verkställda 
försöksflottningen i den upprensade delen framgick, att de 
utförda arbetena behöfva på några ställen kompletteras. 

Vid påbörjad reparation af Abraurdammen i Abmor-
elfven befanns ombyggnad nödig. Arbete dermed har också 
under hösten pågått, och var dammen före årets slut till 
större delen färdig, hvad grundläggning och kistbyggnader 
vidkomma. 

Södra Arvidsjaurs revir. Dammbyggnad i och upprens
ning af den för timmerdrift förut ej använda Sautträsk-
bäcken äro under året utförda. 

Af flottningsföreningar och bolag hafva en del elf-
rensningar verkstälts inom såväl Norrbottens som Vester-
bottens län i sådana vattendrag som utgöra flottleder jem-
väl för kronans skogar. S|rskildt inom det senare länet 
uppgifves, a t t omfattande arbeten blifvit utförda för att 
underlätta flottningen i Ume och Vindelns elfvar. 

Skogstorpsanläggningarna å kronoparker i Norrbottens 
län hafva under året ökats med 19. Vi4 årets slut funnos 
175 stycken dylika lägenheter upplåtna. Dessutom funnos 
till ansökan lediga 3 äldre och 9 nya, som i brist på lämp
liga sökande ej kunnat upplåtas, hvarjemte 11 för skogs
torpsanläggning ansökta ställen under året blifvit under
sökta, 
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Eägnadsarbeten å allmänna, under skogsstatens för
valtning stående skoger hafva under året förekommit i 
södra delarne af landet och hafva hufvudsakligast afsett 
att bereda skydd åt skogsåterväxten. Förutom reparatio
ner å äldre hägnader för sammanlagdt 3,675 kr. hafva 
under året 97,200 m. blifvit inhägnader för en kostnad för
utom virkets värde af 11,175 kr. 

Dikningsarbeten för torrläggning af vattensjuk mark 
å de allmänna skogarna hafva utförts inom 53 revir till 
en sammanlagd längd af 202,046 m. nygräfda diken och 
71,893 m. upprensade äldre diken för en sammanlagd 
kostnad af 21,295 kr. Derjemte hafva inom de två nord
ligaste länen under året planer upprättats för torrlägg
ning af 2,333 har sankmarker. 

Frösättningen hos tallen har Under berättelseåret i 
vissa orter varit någorlunda tillfredsställande ehuru i all
mänhet dålig. Grranen har deremot lemnat ganska god 
frötillgång. 

Nedanstående sammandrag af rapporter från distriktens 
särskilda bevakningstrakter utvisar den större eller mindre 
kott-tillgången i dessa, hvilken i sammandraget angifves 
i procent af distriktens samtliga bevakningstrakter. 

Skogsodling och åtgärder för återväxtens befrämjande. 
Den nu rådande gynsamma träkonjunkturen har, utom vä
sentligt ökade inkomster från kronoskogarna i allmän
het, haft det goda med sig a t t särskildt hvad de norr
ländska skogarna beträffar tillfällen yppats, a t t i större 
mån än tillförene på ett verksamt sätt främja återväxten, 
hvilken efter timmerblädningen i många fall visat sig 
mindre tillfredsställande. Klart är nemligen att. då 
mindre virkesdimensioner ooh mindre värdefulla virkesslag 
vinna efterfrågan, tillfälle erbjudes att till fromma för 
återväxten rensa timmerhyggena från en mängd under
tryckta träd och affall. Häraf har man ock under berät
telseåret i möjligaste mån begagnat sig såväl vid ordi
narie hyggen som genom särskildt anordnade föryngrings-
huggningar, rensningshuggningar, upplåtelser till kolning 
af affall, marväxt skog, m. m. Betydelsen häraf inses 
lätt, då i betraktande tages, a t t man i fråga om de norra 

skogarne om ej uteslutande dock hufvudsakligast har att 
lita sig till den naturliga foryngringen. Utom dessa i 
sammanhang med afverkning vidtagna åtgärder att främja 
återväxten, hafva ock, ehuru i mindre omfattning och en
dast i särskilda fall, andra åtgärder i samma syfte vidta
gits, såsom markberedning, skogsodling samt dikningar, 
rörande hvilka sistnämnda här nedan särskildt redogöres. 

Hvad skogsodlingsarbetena i de södra orterna beträffar, 
så hafva de i vanlig ordning fortgått och i allmänhet gyn
nats af tjenlig väderlek under våren, hyaremot kulturerna 
något lidit genom sedermera inträffad torka. Inalles ha 
skogsodlingsarbeten och andra åtgärder för skogsföryng-
ringen blifvit å de allmänna skogara inom riket utförda 
för ett belopp af 114,421 kr., hvaraf 84,464 kr. för full
ständig kultur ä 4,659 har och 29,957 kr. för hjelpkultur 
å 2,405 har. 

Rörande nu omnämnda arbeten inom de särskilda di
strikten innehålla skogstjenstemännens berättelser i korthet 
följande: 

Norrbottens distrikt. Föregående årens sådder synas 
åtminstone i kustreviren gifva ett ganska gynsamt resul
tat, i det kraftiga och väl utvecklade plantor rikligen upp
kommit. Plantorna visa dock rät t stor benägenhet för ut-
torkning särskildt i de nordliga reviren. Till väsentlig 
nytta för den naturliga foryngringen, hvilken i de timmer-
bladade" skogarne i många fall är långsam och otillräcklig, 
är den numera i stor skala bedrifna rensningshuggningen af 
skadad och undertryckt skog. Sämst visar sig sjelfföryng-
ringen vanligen i de rena granskogarna, af hvilka dock 
verkligt växtliga bestånd sällan förekomma inom distriktet. 
De skogsodlingar, som under året företagits, äro förnäm
ligast rutsådder å brandfält, der fröträd saknats, och hafva 
inom tolf revir omfattat tillsammans 340 har, hvarjemte 
försök med sibiriskt lärkträdsfrö blifvit verkstftlda. 

Vesterbottens distrikt. Som sällan inträffar, a t t timmer-
stämplingarna eller afverkningarna kunna på en gång fö
ras så, a t t qvarvarande skog utgör ett lämpligt besånings-
hygge, hafva rensningshuggningar särskildt anordnats af 
de flesta revirförvaltare, hvarvid rensningsvirket blifvit 
under hand försåldt men understundom måst i skogen qvar>-
lemnas. Inom samtliga revir hafva skogssådder af tallfrö 
utförts å tillsammans 473 har. 

Mellersta Norrlands distrikt. Hyggesrensning har blif
vit verkstäld å vissa skogar inom fyra revir, hvarjemte 
inom ett revir försök gjorts med upplåtelse af vissa trak
ter för vedhuggning, på det i sammanhang härmed marken 
må blifva rensad från affall och dylikt. Å de allmänna 
skogarne inom distriktet har under året skogsodling utförts 
å 342 har för en kostnad af 4,787 kr. och hjelpkultur å 
363 har för en kostnad af 4,206 kr., hvarjemte arbeten i 
plantskolor inom en del revir förekommit. 

Gefle—Bala distrikt. Inom fem revir hafva samman
lagdt skogsodlats 105 har för en kostnad af 2,563 kr. 
samt hjelpknltiverats 228 har skogsmark för en kostnad af 
1,057 kr. 

Bergslags-distriktet. Återväxten å de allmänna skogar, 
som äro stälda under skogsstatens vård och förvaltning, 
ä r fullt tillfredsställande, mångenstädes mycket god. Full-
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ständig skogsodling har verkstälts å 445 har för en kost
nad af 7,354 kr. eller 17 kr. per har samt hjelpkultur å 
557 har för 7,273 kr. eller 13 kr. per har. 

Östra distriktet. Våren var synnerligen gynsam för 
skogsodlingsarbeten, men en sträng torkperiod under som
maren inverkade menligt i synnerhet på sådder å högland 
mark. Skogsodlingarne visa dock öfverhufvud ett temligen 
gynsamt resultat. Tillsammans äro fullständigt skogsod-
lade 430 har för en kostnad af 8,179 kr. eller 19 kr. per 
har och hjelpkultur utförd på 333 har för 4,236 kr. eller 
13 kr. per har. 

Vestra distriktet. Trots den under försommaren rå
dande starka torkan angifves återväxten å de allmänna 
skogarne vara god eller åtminstone medelmåttig. Skogs
odlingen har till öfvervägande delen utförts genom sådd 
utom vid hjelpkul turer na och å några kronoparker inom 
Slättbygds och Svärtornas revir, der plantering uteslutande 
begagnats. Tillsammans hafva fullständigt skogsodlats 
1,055 har för en kostnad af 20,869 kr. eller 20 kr. per har 
och hjelpkulturer blifvit verkstälda å ungefär 583 har för 
en sammanlagd kostnad af 7,579 kr. eller 13 kr. per har. 

Smålands distrikt. Arets skogsodlingar synas i all
mänhet, oaktadt den under försommaren rådande torkan, 
hafva gått väl till. Der så kan ske åstadkommes skogens 
föryngring merendels genom sjelfsådd, men der denna sla
git fel liksom på större, äldre kalmarker användes skogs
odling, hufvudsakligen sådd men äfven plantering, när 
fråga är om hjelpkultur. Fullständig skogsodling har un
der året egt rum å 579 har för en kostnad af 12,370 kr. 
eller i medeltal per har 21 kr. samt hjelpkultur å 265 har 
för en kostnad af 3,797 kr . eller 14 kr. per har. 

Södra distriktet. Genom starka frostnätter under maj 
och juni månader samt sedermera inträffad ihållande torka 
hafva de späda gran- och delvis äfven, såsom i Halland, 
tallskotten tagit mycken skada. Torkan har äfven orsakat 
någon skada å såväl föregående som årets kulturer, men i 
det stora hela kan emellertid återväxten sägas vara till
fredsställande. För en kostnad af 20,972 kr. eller 23 kr. 
per har äro fullständigt skogsodlade genom plante
ring 659 har och genom sådd 231 har, hvarjemte hjelp
kultur för en kostnad af 1,809 kr. eller per har 24 kr. 
företagits å en ytvidd af 76 har. Häraf kommer ensamt 
på Hallands revir 561 har fullständig kultur och 22 har 
hjelpktiltur för en kostnad af respektive 13,691 och 507 
kr. Inom distriktet finnas 60 plantskolor, i hvilka en del 
olika gödningsförsök pågå» 

Skogseldarne synas allt mer minskas, tvifvelsutan en 
följd af den större varsamhet vid elds uppgörande i skog 
och mark, som har sin grund i en allmännare insigt om 
skogens ökade värde. En väsentligt bidragande orsak till 
skogseldarnes minskade förekomst inom de två nordligaste 
länen är oek de der anstälda s. k. brandrotemästarne. I 
Norrbottens distrikt var väderleken under berättelseåret 
dessutom ej gynsam för skogseld. Endast 11 har skogs
mark uppgifvas vara öfvergångna af skogseld. I Vester
bottens distrikt har deremot väderleken varit mycket gyn
sam för skogseldar. Sådana hafva dock, förutom i Norsjö 

revir, der 1B5 har brunnit, varit sällsynta. Inalles anses 
155 har hafva af skogseld öfvergåtts. I Mellersta Norr-
länds distrikt uppgår ytvidden af den mark, som skadats 
af skogseld, ej till mer än några få har. Från G-efle—Dala 
distrikt omförmäles, a t t derstädes förut sedvänlig bränning 
å skogsmark för betets bättrande numera; eedan jordbruket 
utvecklats, aftagit. Endast någfa tillbud, till skogseld, 
hufvudsakligen inom Särna revir, hvaraf ett genom åsk
slag, hafva förekommit. I Bergslags-distriktet har skogseld 
på tvenne. ställen öfvergått tillsammans 16 har. I Östra 
distriktet omnämnes endast en mindre skogseld, antagligen 
orsakad af jernvägslokomotiv, hvarvid 86 ar ungskog för
störts. I Vestra distriktet har 30 ar plantskog "förstörts 
af eld. I Smålands distrikt ha likaledes några mindre 
ytvidder å tvenne ställen öfvergåtts af skogseld. I Södra 
distriktet har å tvenne ställen 50 har af bränts dels antag
ligen till följd af jernvägslokomotiv och dels till följd af 
ljungbränning. Sammanlagda ytvidden, som enligt slogs-
tjenstemännens uppgifter under berättelseåret öfvergåtts 
af skogseld, utgör altså 238 har. _ • . 

Inom de fyra sydligare distrikten hafva de allmänna 
skogarna icke varit utsatta för några stormskador under 
berättelseåret. Sådana hafva deremot i ovanligt hög grad 
drabbat skogarna i de norra orterna. En orkanlik storm 
öfvergick den 31 Oktober och 1 November Norrbottens och 
Vesterbottens inre och högre belägna delar. Vid mera 
öppna lägen, såsom vid större sjöar och å eljest exponerad 
terräng, var förödelsen å skogen mycket stor. Särskildt 
omnämnes det öppna sjölandet vid Lilla Lule elf och Perl-
elfven hafva lidit af stormen. Jemväl i Grellivare och Ar
vidsjaur kullblåste, dock mera traktvis, en myckenhet skog. 
Längre norrut och österut blef skadan af mindre betyden
het. Inom Vesterbotten gick stormen öfver Stensele, Sor-
sele och Mala socknar samt öfre trakterna af Lycksele socken. 
Dess härjningar ökades derigenom, att marken genomföre-
gående ymnig nederbörd var uppblött och ej ännu kälad. 
Sedan år 1866, då en liknande höststorm hemsökte skogarna 
i nämnda län, har en sådan omfattande stormskada icke 
förekommit. 

På sätt i sammanhang med redogörelsen öfver virkes-
försäljningarna är omnämndt, blefvo 134,000 af stormen 
fälda träd under året uppräknade och stämplade för för
säljning. 

Från Mellersta Norrlands öch GrefLe—Dala distrikt om
förmäles, a t t skogarne, ehuru ej i någon större grad, lidit 
af årets höststormar, men inom Bergslags-distriktet inträf
fade enligt skogstjenstemännens uppgift i dess östra del i 
medlet af November en ork-anlig storm, som anstälde »tor 
förödelse i synnerhet inom frötrftdsstäliningar. Jemväl 
under December månad rådde här mycket stormig väderlek, 
som äfven. sträckte sig vesterut, hvarvid ytterligare en 
myckenhet skog stormfäldes. 

Skogsinsekter. Några mer omfattande insekthärjningar 
hafva under berättelseåret ej förekommit i Norrbottens di
strikt, men från Vesterbottens distrikt omförmäles, a t t gran-
barkborren (Tomieus typographus) angripit granskogarna 
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lands distrikt hafva starka senfroster under våren menligt 
inverkat å granåterväxten å en del skogar, hvilket ännu 
mer varit händelsen inom Södra distriktet, der frosten 
skadat förnämligast de späda skotten hos ända till 15-åriga 
granar, hvarjemte den derpå följande torkan skadat hufvud-
sakligen årets kulturer. A Fammarps flygsandsfält inom 
Hallands revir har skada å björktelningar orsakats af harar. 

Skogsåverkan å de allmänna skogarne har i nämnvärd 
utsträckning förekommit endast i Norrbottens och Vester-
bottens län, och utgör det olofligen afverkade virket (Bil. 12): 

Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke har be
räknats till 3,747-3 kbm., motsvarande 11,371 kbm. föregå
ende år. 

Med undantag af 138-o kbm., som icke kunnat af-
yttras till antagligt pris utan blifvit onyttiggjordt, har 
det i beslag tagna virket blifvit försåldt. 

Härförutom har i Norrbottens distrikt beslagtagits 
1,190 kg. hö. 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot 
skogsförfattningarna under berättelseåret uppgingo till 288, 
hvarvid svaranden i 166 mål fäldes, men frikändes i 33, 
medan 89 mål vid årets slut voro oafgjorda. Adömda böter 
uppgingo till 4,850 kr., hvarjemte ådömts skadeersättning 
med tilllsammans 2,804- 2 7 kr. (Bil. 14). Motsvarande be
lopp föregående år utgjorde: 4,678-3o kr. i böter och 
2,300-50 kr. i skadeersättning i 179 mål. 

Enskildes skogar. 

Det föregående år för skogsodlingens befrämjande an
visade extra anslaget, 25,000 kr., har för berättelseåret 
höjts till 50,000 kr. att tilldelas landsting och hushåll
ningssällskap, som understödja enskilda skogsodlare ge
nom tillhandahållande af skogsfrö och plantor till billigt 
pris eller beredande af kostnadsfritt biträde vid skogsod
lingsarbeten, dock med vilkor att statsbidrag icke må till 
något län utgå med högre belopp, än hvad landsting och 
hushållningssällskap tillsammans eller ettdera af dem för 
ändamålet anslagit, och ej heller till högre belopp än 4,000 
kr. för hvarje landstingsområde. Detta anslag har förde
lats, på sätt nedanstående tabell utvisar. 
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Annan skada och sjukdom på skogen. Inom Norrbottens 
distrikt hafva i Jockmocks och Luleå revir såväl tall som 
gran å vissa platser visat benägenhet för uttorkning. Ska
dor af snötryck omförmälas från Mellersta Norrlands di
strikt. Rådjuren göra fortfarande skada i Ombergs revir 
äivensom å kronoparkerna Skaraborgs Edsmären och Halle 
—Hunneberg. Elgens skadegörelse ä kronoparker inom 
Vestra distriktet fortfar ehuru i mindre omfång. I Små-

Domånstyrelsens berättelse för år 1897. 

Parasitsvampar och lafvar. I Norrbottens distrikt har 
den under föregående år å granbarren allmänt uppträ
dande rostsvampen (Chrysomyxa Ledi) äfven under berät
telseåret iakttagits inom åtskilliga revir, ehuru i betydligt 
mindre utsträckning, och har någon varaktig skada efter 
fjolårets omfattande härjning af denna svamp ej förmärkts. 
Från öfriga norrländska distrikt omförmälas inga andra 
angrepp än att i Mellersta Norrlands distrikt den vanliga 
svartlafven (Aleetoria jubata) i de högre belägna gransko
garna gör stor skada. Från de södra distrikten omförmä-
les, att i Smålands distrikt en å återväxten i Nissa- och 
Lagaäarnes dalgångar sedan föregående år rådande svamp
sjukdom snarare till- än aftagit samt mer och mer vin
ner utbredning, synnerligast å momarkerna. Svampsjuk
domar omnämnas äfven från Södra distriktet inom Malmö
hus revir, der Cseoma pinitorquum uppträdt, och inom 
Blekinge—Åhus revir, der en del unga tallbestånd voro 
angripna. 

i icke så obetydlig omfattning, och att grantorka deraf 
orsakats, hvilket äfven varit förhållandet med granskogarna 
inom Mellersta Norrlands distrikt med undantag af de 
högre belägna. I Gefle—Dala distrikt förekommer bark-
borren öfverallt talrikt inom granbestånd, som lidit af 
stormskador, samt bidrager i ej ringa grad till spridande 
och förökande af den grantorka, som å de flesta dylika 
trakter förekommer. Äfven frän Bergslags-distriktet om
formades skada af granbarkborren, såsom i Arvika revir, 
h var förutom tallstekelns larver (Lophyrus rufus) förekom
mit mycket allmänt inom Örebro och Askersunds revir, dock 
utan någon afsevärd skadegörelse. I Östra distriktet om-
nämnes grantorka, orsakad af barkborrar, från Stockholms, 
Gripsholms och Jönäkers revir. I det senare reviret har 
tallstekeln i stor mängd härjat yngre och jemväl medel
ålders tallskog. Inom Vestra distriktet förekommer snyt
baggen (Hylobius abietis) fortfarande å kronoparken Furu
backen, och har under året 1/4 million af dessa skadedjur 
derstädes uppsamlats. Inom Smålands distrikt har samma 
insekt åstadkommit någon ehuru ringa skada å en del 
skogsodlingar, hvarjemte tallmätaren (Bupalus piniarius) 
visat sig, dock utan att anställa någon afsevärd skada. 
Inom samtliga revir af Södra distriktet hafva ollonborrarne 
(Melolontha) orsakat ej ringa skada i plantskolorna samt 
äfven delvis å kulturfälten. Dessutom hafva å vissa trak
ter märgborren (Hylesinus piniperda) och tallkottsveckla-
ren (Tortrix buoliana) uppträdt samt å Fammarps flygsands
fält inom Hallands revir sprittmasken (Lophyrus pini), 
som hufvudsakligen angripit bergtallen. Af denna insekt 
har här insamlats 400 liter larver. 
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Af denna tabell inhemtas, a t t landsting ock hushåll
ningssällskap tillsammans anvisat 87,840 kr. till skogs
odlingens främjande. Lägges härtill det på länen förde
lade statsanslaget, 50,000 kr., uppgår hela beloppet för 
året till 137,840 kr., i hviiken summa likväl icke blif-
vit inräknadt det belopp, som i Södermanlands län anvisats 
för uppehållandet af en enskild skogsskola. Motsvarande 
belopp iitgjorde föregående är 98,985 kr. 

Sävidt till Doniänstyrelsens kännedom kommit, hafva 
landsting och hushållningssällskap under året vidtagit 
följande åtgärder: 

I Stockholms län har för statsanslaget jemte 1,167 
kr. egna medel 294 har blifvit skogsodlade. I Upsala 
län har för 1,988 kr. utom statsanslaget skogsodling 
verkstälts å 142 olika egendomar, hvarjemte till 18 skogs-
egare äro för användning' utdelade 92 kg. skogsfrö. 
T Södermanlands län äro skogsodlade 154 har och 52,000 
plantor utdelade. I Östergötlands län har för 882 kr. 
titout statsanslaget skogsodlats 132 har. I Jönköpings län 
har planterats 149 har och kostnadsfritt utlemnats 8 kg. 
fr». 1 Kronobergs län har äfvenledes allmänheten till
handahållits skogsfrö och plantor samt sakkunnigt bi
träde vid kulturernas utförande. Kalmar läns norra 
hushållningssällskap har verkstält skogsodling hos alla de 
skogsegare, som deroni gjort anmälan, och dess södra lands
ting och hushållningssällskap hafva skogsodlat något öfver 
35 har. I Gotlands län äro utsådda 34 kg. frö och 17,000 

plantor utsatta. I Blekinge, Kristianstads, Malmöhus 
och Hallands län hafva sammanlagdt skogsodlats omkring 
2,700 har. I Göteborgs och Bohus län hafva för en kostnad 
af 25,559 kr. jemte statsanslaget skogsodlats omkring 
1,300 har. I Elfsborgs län hafva skogsodlats en beräknad 
areal af 639 har. I Skaraborgs län har mot mycket lågt 
pris tillhandahållits enskilda jordegare skogsfrö och plantor, 
men' hafva dessa förmåner mycket litet anlitats. I Verm
lands län har utom anslagen till skogsodlingens befräm
jande understöd lemnats till uppehållande af skogsingeniö-
rernas verksamhet inom länet. I Örebro län skogsodlades 
146 har kalmark och torrlades genom dikning 197 har vat
tensjuk mark. I Vestmanlands län hafva för l-,075 kr. 
jemte statsanslaget skogsodlats 66 har. I Kopparbergs och 
Gefleborgs län hafva åtgärder vidtagits för kostnadsfri ut
delning af lämpligt skogsfrö och plantor äfvensom hand
ledning vid utförande af skogskulturer, men anses dessa 
åtgärder ej sta i förhållande till den hänsynslösa afverk-
ningen inom de enskilda skogarna. 

I enlighet med den för enskildes skogar gällande lag
stiftning hafva efter derom hos vederbörande skogstjenste-
män gjorda ansökningar följande förrättningar och arbeten 
blifvit under året utförda: 

Undersökningar för utsyning af undermålig skog inom 
Vesterbottens landskap enligt nådiga förordningen den 19 
Mars 1888, hvilka förrättningar haft följande omfattning: 

Norrbottens distrikt: 

Summa 1,146 hemmansskogar 1,051,633 träd utsynade. 

Motsvarande siffror år 1896 voro 1,008 och 723,593. 

Utsyning och stämpKng jemlikt §§ 53 och 56 af nå
diga förordningen den 26 Januari 1894, angående hushåll
ningen med de allmänna skogarne i riket, m. fl. författ
ningar, å skatte- och frälsehemman inom lappmarkerna och 
Särna socken af Dalarne äfvensom å hemman med inskränkt 
skogsdisposition inom öfriga delar af Norrland, för hvilka 
utsyningar redogöres i tabellbilagan 9 i sammanhang med 
utsyningar å nybyggen, kronohemman och stockfångst-
skogar. 

Skogsuppskattning samt upprättande af afverknings-
planer för ofvannämnda slag af hemman, hvilka förrätt
ningar under året fortgått och omfattat: 
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Under föregående år uppskattades stogen vid 542 hem
man eller byar, innehållande 227,038-ei har. 

Stämpling af undermålig skog har dessutom verkstälts 
af jägmästaren i Torneå revir utefter vattendrag i Fin
land, hvarefter virket inom landet försågats och derifrån, 
utskeppats. 

Af undermåligt virke hafva beslagtagits inom Norrbot
tens distrikt 14,411 stycken och inom Vesterbottens distrikt 
20,459 stycken timmer och spärrar eller tillsammans 34,870 
•stycken, motsvarande 12,476 stycken under föregående år. 

Under berättelseåret hafva mot särskilda arvoden 28 
assistenter varit anstälda med uppgift bland annat at t bi
träda de ordinarie jägmästarne vid de ofvannämnda för-
rättningarne. 

Jemlikt den för Gotland gällande nådiga förordning 
af den 30 Mars 1894, angående åtgärder till förekommande 
af skogsförödelse, har besigtning under året anstalts af 
vederbörande skogstjensteman å 3 hemmansskogar, der skogs
förödelse anmälts hafva egt rum, men af dessa har ingen 
haft till följd saluafverkningsförbud. 

I Hallands, Blekinge-Åhus och Engelholms revir be
fintliga, enskilde tillhöriga flygsandsfält, hvilka stå under 
skogsstatens kontroll, äro till antalet 19. Under berättelse
året har å 9 af dessa fält meddelats utsyning för afverk-
nmg till ett samman lagdt belopp af 1,851 kbm. A flyg-
sandsfalten hafva utplanterats 274,615 stycken diverse 

plantor samt utsatts 3 i g . bergtailfrö, hvarjemte i plant
skolor sätts 10 kg. diverse frö. 

Skogsingehi&rernas verksamhet. Är 1897 harva ti l l en
skildes tjenst varit anstälda 6 med statsmedel aflönade 
skogsingeniörer. Deras verksamhet (Bil. 15) har omfattat 
16 af rikets län. Förrättningarna.hafva å 271 förrättaings-
ställen upptagit sanimanlagdt 529 dagar. Med afseende på 
förrättningarnas beskaffenhet hafva skogsingeniörerna» ar-
beten bestått u t i : 

Jagten. 

Enligt skogstjenstemännens uppgifter hafva t iUjag t -
vårdens främjande följande åtgärder vidtagits af landsting,' 
hushållningssällskap, kommuner, jägarförbtind m. fl. 

Norrbottens läns landsting har anslagit 500 kr. till åt
gärder för elgens fredande och 300 kr. till skottpénningar 
för räf. 

Vesternorrlands läns landsting och hushållningssällskap 
hafva till premier för dödanäe af rofdjur anvisat ett för
slagsanslag af 1,000 kr. 

Gefleborgs läns landsting har fortfarande beviljat skott-
penningar för räf, berguf, örn och hönshök 1-50 kr. samt 
för korp och kråka 15 öre. 

Vermlands läns landsting har anslagit medel till elgar-
nes fredande inom de hordliga Elfdals socknarne. 

Örebro läns landsting har utbetalt skottpremier för räf 
med 3 kr., för bergnf och dnfhök med 1 kr. och för kråka 
med 10 öre. 

Västmanlands läns landsting har anvisat ett förslags
anslag af 3,000 kr. till skottpremier för räf, örn, nf, höns
hök och kråka. 

TJpsala läns landsting har ftfven anvisat ett förslags
anslag af 3,000 kr. till skottpremier för räf, berguf och 
dufhök. 

Södermanlands läns landsting har utbetalt skottpremier 
för räf, hönshök och kråka. 

Östergötlands läns landsting har utbetalt dylika premier 
för räf, hönshök och kråka. 

Gotlands läns landsting har utbetalt premier för räf, 
örn, höns- och sparfhök, kråka och sftl. ; 

hvarförtrfcoiii undervisning i skogsskötsel vid landtbrukö-
och andra läroanstalter upptagit 12 dagar samt 7 § dagar 
användts till andra förrättningar, bestående i lemnade råd 
och upplysningar uti till skogshushållningen hörande frågor. 
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Skaraborgs, Elfsborgs samt Göteborgs och Bohus läns 
landsting hafva utbetalt skottpenningar för räf och inom 
förstnämnda län äfven för kråka, hvarjemte Göteborgs jagt-
sällskap och Skaraborgs läns jagtvårdsförening utbetalat 
premier för dödande af skadliga roffoglar. 

Kalmar läns båda landsting hafva anslagit tillsammans 
5,300 kr. t i l l skottpremier för räf, örn, berguf, hönshök och 
kråka samt för säl. 

Jönköpings läns landsting har anslagit 4,500 kr. till 
skottpremier för räf, örn, berguf, höns- och sparfhöfe samt 
kråka. 

Kronobergs läns landsting och hushållningssällskap hafva 
anslagit tillsammans 3,000 kr. till skottpremier för räf, örn, 
berguf och hönshök. 

Hallands läns landsting har pä vissa vitkor anslagit 
200 kr. t i l l skottpremier för räf. 

Jemlikt § 20 af nådiga jagtstadgan den 21 Oktober 
1864 hafva under året af statsmedel i skottpenningar för 
dödad varg, lo och jerf utanordnats sammanlagdt 1,725 kr. 
(Bil. 16) motsvarande 4,930 kr. föregående år.. 

Med afseende å dessa premier gäller samma erinran 
som i föregående årsberättelse eller a t t det utbetalda be
loppet icke motsvarar summan af premierna för enligt sist
nämnda bilaga under året dödade individer af ofvannämnda 
djurslag, emedan dels skottpenningar uttagits för rofdjur, 
dödade under år 1896, dels å andra sidan premier sannolikt 
icke uttagits för alla under året dödade djur. 

Af landsting, hushållningssällskap, menigheter och jägar-
förbund hafva under året utgifvits penningebelöningar för 
dödande af räf, örn, uf, hök m. fl. skadliga djurarter till 
ett belopp af 47,546-29 kr. (Bil. 16), motsvarande 59,854.97 
kr. föregående år. 

Åtalade förbrytelser mot jagtlagarna, hvilka under be
rättelseåret af skogspersonalen eller genom dess försorg 
anhängiggjorts vid domstol, uppgingo ti l l 80, af hvilka 44 
slutbehandlades, hvarvid i 29 mål svaranden fäldes men 
frikändes i 15; öfriga 36 mål voro vid årets slut icke af-
gjorda (Bil. 19). Adömda böter i jagtmål, der svaranden 
fälts, uppgingo till 2,065 kr. och ådömd skadeersättning till 
205-50 kr., motsvarande respektive 5,760 och 1,559 kr. före
gående år. 

Under berättelseäret hafva enligt från läns- och kom
munalstyrelserna inkomna uppgifter inom landet dödats 
nedannämnda antal rofdjur, nemligen: 80 vargar, 73 lodjur, 
430 jerfvar och 18,372 räfvar, 319 örnar, 398 ufvar, 11,327 
hökar samt 116,397 kråkor. Motsvarande siffror föregående 
år voro: 116 vargar, 32 lodjur, 145 jerfvar, 22,536 räfvar, 
331 örnar, 561 ufvar, 13,011 hökar samt 131,404 kråkor. 

Af björn, för hvilken skottpenningar numera ej utbe
talas, hafva under året enligt skogstjenstemännens rapporter 
skjutits 10 st., af hvilka 3 i Gellivare, 3 i Jockmocks, 3 i 
Norra Lycksele och 1 i Kopparbergs revir. 

Till bedömande af den förlust, som rofdjuren tillfoga 
landet genom husdjurs dödande, har Domänstyrelsen, med 
stöd af genom länsstyrelserna bekomna primäruppgifter, 
upprättat sammandrag, som utvisar att följande antal hus
djur blifvit under berättelseåret af rofdjur dödade, nem
ligen: 6 nötkreatur, 6,899 får, 128 getter, 3,949 renar och 

63,217 fjäderfä. Dessa djurs sammanlagda värde har upp
skattats till 129,279-38 kr., motsvarande 137,63985 kr. före
gående år. Största penningeförlusten har uppstått i Norr
bottens län, utgörande 24,645 kr. hufvudsakligast för 2,204 
dödade renar. Af jemförelsen mellan det inom landet såsom 
premier för dödade rofdjur utgifna penningebeloppet 49.271-29 
kr. och värdet af de utaf dödade husdjuren 129,279-38 kr. 
framgår betydelsen af at t anslag beviljas till dylika pre
mier. 

Angående nyttigt vildt meddelas: 
Elgen ökas trots all förföljelse i Norrbotten och sprider 

sig allt längre norrut. Under året hafva här dödats 211 st., 
motsvarande 205 st. föregående år och hvaraf 30 fällts under 
förbjuden tid. I Vesterbotten, hvarest totalt jagtförbud för 
elg gäller under tiden 1896—1900, säges en jemförelsevis 
god ökning i den förut svaga elgstammen kunnat iakttagas. 
I Mellersta Norrlands distrikt hafva 182 djur blifvit fälda 
mot 157 st. föregående år. Inom Gefle—Dala distrikt är 
tillgången god i Gestrikland och Österdalarne, men knapp 
i Helsingland och Vesterdalarne; under året hafva skjutits 
248 st. I Bergslagsdistriktet är tillgången ganska god 
utom i vissa orter och hafva minst 600 elgar blifvit dödade. 

I Östra distriktet är elgtillgången rä t t god i Stock
holms, Södermanlands och Östergötlands län och uppgifves 
ingenstädes vara i affcagande utan i vissa orter ökas. I 
Vestra distriktet är tillgången i allmänhet god och hafva 
åtminstone 60 st. fälts. I Smålands distrikt är tillgången 
sparsam å elg, som hufvudsakligen har sitt tillhåll å krono
parkerna. I Södra distriktet finnas elgstånd på Söderåsen 
och Oxhults kronopark. 

Sådjur finnas endast till ett fåtal i Bergslagsdistriktet, 
sällsynt i Östra distriktet utom i Östergötlands län, der 
ökning fortfarande eger rum, ganska allmänt inom Skara
borgs och Elfsborgs län, men mindre talrikt inom Bohus län 
af Vestra distriktet. I Smålands distrikt är tillgången i 
allmänhet god och i Södra distriktet allmän. 

Harens årgång har varit god i det inre af Norrbotten, 
något sämre i kustlandet, god eller ovanligt god i Vester
botten, något under medelmåttan i Mellersta Norrlands di
strikt, god i Gefle—Dala distrikt utom i Gestrikland (knappt 
medelmåttig), ganska god i Bergslagsdistriktet, god eller 
medelmåttig i Östra och Vestra distrikten, god i Smålands 
och mycket vexlande i Södra distriktet. 

Tjäder och orre hafva i Norrbotten haft en ovanligt 
riklig årgång, men en större utflyttning under förvintern 
nedsatte tillgången till under medelmåttan. I Vesterbotten 
var årgången god och i Mellersta Norrlands distrikt något 
under medelmåttan, i Gefle—Dala distrikt god, ehuru äfven 
här förekommit utvandring från öfre Dalasocknarne, i Bergs
lagsdistriktet ganska god, i Östra distriktet dålig ifråga 
om tjäder men medelgod ifråga om orre, i Vestra distriktet 
god eller medelmåttig, i Smålands distrikt god samt i Södra 
distriktet medelgod. 

Ripans årgång betecknas som något sämre än föregående 
år samt dålig i fjellen inom hela Norrland men något bättre 
inom dess sydligare förekomstorter in i norra delarne af 
Vermlands och Örebro län. 
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Bajophönsen halva under året iakttagits i Pajala och 
Åsele revir. Deras årgång har varit ganska god, der de 
förekomma inom södra Norrland och Svealand, men medel
måttig i Götaland utom i Södra distriktet, der årgången 
varit god. 

Sjöfogél. Tillgången på gräsänder var bättre än vanligt 
i Vesterbotten och BergBlagsdistriktet, för öfrigt knapp i 
Norrland, men ganska god i Grötaland. 

Skogsundervisningen. 
Vid Skogsinstitutet var ordinarie elevernas antal under 

vårterminen 29, hvaraf 19 uti högre kursen. Af dessa ut
examinerades 7 elever i högre och 9 elever i lägre kursen 
samt afgingo" utan examen 2, hvarigenom, sedan vid höst
terminens början 9 elever antagits i högre kursen och 5 i 
lägre kursen, elevantalet vid berättelseårets slut utgjorde 
25, hvaraf 19 uti högre kursen. (Bil. 18.) Såväl under 
vår- som höstterminen åtnjöto 4 elever stipendier ä 250 kr. 
hvardera för år räknadt. 

Den teoretiska undervisningen har under föreläsnings
tiderna haft följande omfattning: 

Under dessa terminer utfördes åtskilliga arbeten, såsom 
upprättande af skogshushållningsplaner med tillhörande karte-
renovationer, afvägningsprofiler samt kostnadsförslag för väg-
anläggning och torrläggning af vattensjuk mark. 

De praktiska öfningarna ute ä marken hafva omfattat 
skogskulturarbeten å Bjurfors kronopark samt liniestakning, 
uppmätning och kartläggning, afvägning, skogsuppskattnmg, 
tillväxtberäkningar, hyggesutsättning, virkesutsyning äfven-
som kolning och hjelpgallring å Bjurfors kronopark. Till 
de praktiska öfningarna ute å marken användes under våren 
14 dagar och under sommaren och hösten 87 dagar. 

Af statens 6 shogssTtolor: Ombergs i Östergötland, Bisp-
gårdens i Jemtland, Manna i TJpland, Bjurfors i Vestman-
land, Hunnebergs i Vestergötland och Kolleberga i Skåne, 
är den förstnämnda afsedd att förbereda till inträde vid 
skogsinstitutet, de öfriga fem att utbilda skogsbetjente. 
Kostnadsfri undervisning meddelas åt 10 lärlingar i hvarje 
skola. (Bil. 18.) 

Undervisning har meddelats i de ämnen, gällande läro
verksstadga i fråga om skogsskolorna föreskrifver. Dess
utom har staten lemnat understöd åt Skogshalls enskilda 
skogsskola i Södermanland. 

Körande skogs- och jagtväsendet hafva bland andra 
nedannämnda publikationer under året utkommit: »Tidskrift 
för skogshushållning», utgifven af C. G. Holmerz, 25:e år
gången; »Skogvaktaren, tidskrift för skogshushållning», ut
gifven af E. A. Hjelm, 7:e årgången; »Svenska Jägarför-
bundets nya tidskrift», utgifven af A. "Wahlgren, 35:e år
gången; »Svenska Kennelklubbens tidskrift», utgifven af 
Abr. Forsell, 6:e årgången; »Jägaren, nordisk halfårsskrift», 
utgifven af H. Samzelius, 3:e årgången. 

Under året har enligt domänstyrelsens förordnande lek
torn vid skogsinstitutet, d:r Alb. Nilsson företagit en resa 
i Vesterbotten för at t i fjellskogarne studera föryngringen 
i dervarande äldre granbestånd och möjligheten af at t i 
trädgränsen genom skogsodling införa gran, bergtall eller 
sibiriskt lärkträd samt för att i Vesterbottens och delvis i 
Norrbottens län påbörja jemförande undersökningar å för 
afdikning bestämda myrar och sankmarker. Derjemte har 
d:r Nilsson likaledes enligt domänstyrelsens förordnande 
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företagit en resa inom ti önköpings och Skaraborgs län för at t 
verkställa undersökningar beträffande skogs växtligheten och 
utredning om j>a denna inverkande omständigheter. Under 
aret ItaiVa mot åtnjutande af statsbidrag "> skogstjenstemän 
företagit studieresor inom eller utom riket och deröfver af-
gifvit berättelser. 

Skogsadministrationen. 

Utöfver gällande stat. utgörande 9 öfverjägmästare-, 74 
jägmästare- och 263 kronojägarebefattningar, var vid be-
rättelseärets slut endast en jägmästare anstäld, nemligen 
tillförordnade jägmästaren i Daga revir. 

Utom ordinarie tjenstemän och betjente voro vid nämnda 
ars slut anstälda 136 extra jägmästare, af hvilka 5 voro 
tillförordnade jägmästare (med ärsförordnande), 6 biträ
dande jägmästare, 3 föreståndare för statens skogsskolor, 
1 föreståndare för enskild skogsskola och 68 innehade för
ordnande såsom assistenter, samt 155 extra kronojägare. 
Dessutom voro anstälda pä häradsallmänningar och eckle
siastika boställsskogar,, som stå under skogsstatens vård 
och förvaltning, 71 ordinarie och 8 extra kronoskogvaktare 
samt å sädana häradsallmänningar, flygsandsfält och andra 
allmänna skogar, öfver hvilka skogsstaten endast utöfvar 
kontroll, 34 skogvaktare. Öfrig betjening vid de allmänna 
skogarne utgjordes af 112 extra bevakare, 24 tillsynings-
män, 6 fasta skogsarbetare och 4 grindvaktare, så a t t sam
manlagda antalet tjenstemän utgjorde 211 och antalet be
tjente 677 personer. 

Finanserna. 

11896 års berättelse uppgafs värdet af dåvarande krono-
parker, flygsandsfält, öfverloppsmarker och kronomarker på 
grund af senast upprättade taxeringslängder till 60,061,000 
kronor, dernti inberäknadt värdet af under året tillkomna 
kronoparker. Om till denna summa lägges värdet af de 
under ér 1897 tillkomna kronoparker 1,814,000 kronor, er-
hålles vid detta års slut för samtliga ifrågavarande skogar 
ett totalvärde af 61.875,000 kronor. 

Under år 1897 uppgick sammanlagda beloppet af stats
verkets skogsiuedel till 5,455,061 kronor 73 öre (Bil. 20) 
motsvarande 4,269,224 kronor 30 öre år 1896. 

Berättelseårets skogsmeäél utgjordes af: 

Dragas från denna summa dels försäljningskostnader 
— huf vudsakligen reseersättning åt auktionsföfrättare — 
14,747 kronor 2 öre, dels restituerade statsverkets skogs
medel 6,101 kronor 28 öre. dels till boställshafvare utbetalda 
andelar af skogsafkastning från civila boställen 4,923 kronor 
20 öre och dels afkortningar å arrenden 2.978 kronor 53 öre, 
återstår ett belopp af 5,426,311 kroaor 70 öre, som kunnat 
godtgöras statskontoret. 

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

Den enligt nådiga brefvet den 29 November 1889, an
gående skogsstatens nya reglering, statsverket under året 
tillgodokomna ersättning for skötsel af och ntsyning å 
vissa skogar bar utgjort: 

l:o) För skogsskötseln å ecklesiastika 
boställen: 

2:o) .För skogsskötseln å häradsalL 
männingar: 

3:o) Utsyningsafgifter för de norra 
länen: 

För skogs väsendet under år 1897 beviljade, å riksstatens 
sjunde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 21): 
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Besparingarne å anslagen utgjorde: 

Ordinarie anslag (7:de kufvudtitekt): 

Extra ordinarie ans-lag (7:de biifvudtiteln): 

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

hvarjemte enligt Styrelsens räkenskaper behållning före-
ianns vid årets slut dels a reservationsanslaget af 84,901 
kr. 7 öre, hvaraf dock en del var disponerad, ehuru ej ut, 
betald, och dels å anslaget till reglering af flottleder i 
Norrbottens län af 15,944 kr. 83 öre. 

Sedan från bruttobeloppet af statsverkets skogsmedel, 
5,455,061 kr. 73 öre jemte 45,361 kr. 76 öre anslagen till
hörande uppbörd, afräknats samtliga utgifter, dels försälj
ningskostnader m. m. 28,750 kr. 3 öre, dels ofvanstående 
1,301,246 kr. 18 öre — deri dock ej inbegripet anslaget till 
Domänstyrelsen — uppstod för skogsväsendet en nettobe
hållning af 4,170,427 .kr. 2% öre, motsvarande 3,021,519 kr. 
3 öre år 1896. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, hafva 
under året influtit 724,253 kr. 79 öre, af hvilken summa 
från Vesterbottens län 30,833 kr. 45 öre, Jemtlands län 
47,678 kr. 19 öre, Vesterncrrrlands län 92,552 kr. 43 öre, 
Gefleborgs län 240,295 kr. 25 öre, Kopparbergs län 56,206 
kr. 12 öre, Vermlands län 113,671 kr. 55 öre o. s. v.; medan 
från sagda medel dels för skogsförsäljning, skogsföryngring, 
bevakning m. fl. kostnader utbetalades 44,017 kr. 29 öre, 
dels i ersättning för utgifna förskott vid skogsindelning 
omfördes 12,321 kr. 90 öre; hvarjemte till skogsföryngring, 
skogsindelning o. d. under året utbetalades 31,762 kr. 39 
öre från ecklesiastika boställenas skogsfond samt för upp
bördskostnader och observationsarfvode m. m. 300 kr. 81 öre 
från presterskapets löneregleringsfond. Från 151 hithö
rande skogar utanordnades enligt faststälda hushållnings
planer eller eljest gällande bestämmelser andelar i skogs-
afkastningen åt ecklesiastikstaten med tillhopa 124,111 kr. 98 
öre äfvensom öfverlemnades till följande församlingars 
kyrkoråd: Håsjö 982 kr., Gideå 2,892 kr. 5 öre, Stöde 102 
kr. 10 öre, Envikens 4,861 kr. 35 öre, Malungs 3,917 kr. 
96 öre och Stafsnäs 259 kr. 94 öre. Ståndskogsläqvid har 
utgått för Hille kyrkoherdeboställe med 18,521 kr. 45 öre, 
hvarjemte till Konungens befallningshafvande i Vermlands 
län öfverlemnats skogsförsäljningsmedel från Ekenäs kyrko
herdeboställe, afsedda till en särskild fond, 1,X53 kr. 65 öre. 

Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes 
derjemte till: 
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Åf ifrågavarande fondmedel jemte behållningen från 
föregående år har statskontoret godtgjorts 250,000 kr., till
hörande presterskapets löneregleringsfond, 80,000 kr. eckle
siastika boställenas skogsfond, 15,167 kr. 94 öre Elfdals 
pastorats regleringsfond och 1,194 kr. 90 öre Brunskogs 
församlings afiöningsfond. 

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

Markinköp. 

Vid årets slut fanns en behållning af dessa skogsmedel 
å 239,610 kr. 76 öre, hvaraf dock större delen var dispone
rad, ehuru ännu icke utbetald eller omförd. 
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Underdånigst 

F. CL:SON WACHTMEISTER. 

EDVARD KINBERG. J. O. AF ZELLÉN. J. MEVES. 

Stockholm den 12 December 1898. 

E. G. Sundberg. 

Domänityreltau berättelse får år 1897. 





B I L A G O R. 

Dawtimtyelitnt btrttttlie ffr Jr IS»7. Bilagor. 1 



Bil. 1. Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar och 
utarrenderade hemman, år 1897. 

A. Såldt virke. 

l) Häraf från Kengis kolskog 5010 kbm. — 2} Häraf frän Björkfors och Ekfors stoekfangstskogar 1740 kbm. — 3) Häraf från Selets och Ljnsa stoekfangstskogar 3,091" 
kbm. — 4) Häraf frän Borgfors stockfängstskog 11,312-8 kbm. -— 5) Häraf Ma Bure stoekfangstskog 54-5 kbm. — 6) Häraf från Baggböle stockfangstakog 112-8 kbm. —7) Häraf 
fr&n ho och Kramfors samt Förse stoekfangstskogar 65,933-8 kbm. — 8) Häref frän Sillre skolhemman 2500 kbm. 

' ) Hän 

2 



3 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1897. 

J) Häraf 2,388 st. torrfuror om 1,048 kbm, sålda föregående år, hvilka återfallit tili skogen och na ånyo försålts. 

A. Såldt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1897. 

A. Såldt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1897. 

A. Såldt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1897. 

B. Till utsyningsberätttigade utlemnadt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1897. 

B. Till utsyningsberätttigade utlemnadt virke. 



Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1897. 

B. Till utsyningsberätttigade utlemnadt virke. 

8 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1897. 

Domänttyreliene beråttelte för år 1897. Bilagor. 2 

C. Till diverse ändamål användt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1897. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1897. 
C. Till diverse ändamål användt virke. 



12 

Bil. 2. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till stats-
verket, år 1897. 
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Bil. 2. (Forts.) Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1897. 
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Bil. 3. Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas afkastning 
medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1897. 
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Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas af-
kastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1897. 
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Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas af-
kastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1897. 
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Bil. 4. Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond år 1897. 

Domämtyreltens beråltelae för år 1897. Bilagor. 3 
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Bil. 4. (Forts.) Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond år 1897. 
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Bil. 5. För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1897. 
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Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1897. 
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Bil. 6. Såldt virke, åverkadt å stockfångstskogar, nybyggen, kronohemman och enskildes 
skogar med inskränkt disposition, år 1897. 



22 

Bil. 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar år 1897. 
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Bil. 8. Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1897 utlemnadt virke. 

A. Till delegarnes omedelbara disposition. 



24 

B. Till diverse ändamål användt virke. 

Bil. 8. Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1897 utlemnadt virke. 
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Bil. 9. Längd öfver utsyningar år 1897 enligt § 53 Kongl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 

Domänstyrelsens berättelse för år 1897. Bilagor. 4 
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Bil. 10. Utsyning af bok och vrakek år 1897. 

') Dessutom för statsverkets räkning såld en granspira om 6'2 kbm, utaynad å häradsallmänning. 



Bil. 10. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek år 1897. 
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Bil. 11. Prisen på vanligast förekommande 

1) Prisen äro angifna i öre. De mindre siffrorna beteckna gångbara pris. Prisen för upphugget virke äro bruttopris. 



skogseffekter i olika delar af landet, år 1897. 1) 

29 



30 

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



skogseffekter i olika delar af landet, år 1897. 
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Bil. 11. (Forts.). Prisen på vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet, år 1897. 

33 

D°månstyrelien» berättelse får år 1897. Bilagor. 



Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande skogseffekter i olika delar af landet, år 1897. 
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Bil. 12. Åverkadt virke å allmänna skogar år 1897. 

35 
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Bil. 12. (Forts.) Åverkadt virke å allmänna skogar år 1897. 

Bil. 13. I brist på köpare onyttiggjordt bolagsvirke å allmänna skogar år 1897. 
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Bil. 14. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt-
ningarna år 1897. 



38 

Bil. 14. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1897. 



39 

Bil. 14. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1897. 



40 

Bil. 15. Statens skogsingeniörers förrättningar under år 1897. 

Bil. 16. Dödade rofdjur samt utbetalade skottpenningar år 1897. 



41 

Bil. 17. Husdjnr dödade af rofdjur år 1897. 

Bil. 18. Antal elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1897. 

') Stipendier utdelas ej, men samtliga lärlingar åtnjuta underbålUmedel. 

Domtinstyrehens berättelse för år 1897. fiilayor. 

') Deraf en afgick med döden. 
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Bil. 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagt-
författningarna, år 1897. 



43 

Bil. 19. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagt-
författningarna, år 1897. 
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Bil. 20. Statsverkets skogsmedel år 1897. 



Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1897. 

45 
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Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1897. 



47 

Bil. 21. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1897. 



48 

Bil. 22. Utgifter år 1897 från 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

49 

Domänstyrelsens berättelse för år 1897. Bilagor. 7 
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Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1897 från 



reservationsanslag till skogsväsendet. 
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Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1897 från 



reservationsanslag till skogsväsendet. 
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Bil. 23. Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1897. 



Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1897. 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1897. 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1897. 

Domänstyrelsens berättelse får år 18U7. Bilagor. 8 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1897. 



59 

Bil. 24. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1897. 



60 

Bil. 24. (Forts.) Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1897. 
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