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

JL/Jomânstyrelsen fâr hârmed i underdânighet afgifva be-
râttelse om skogsvâsendet i riket for âr 1901. 

Allmänna skogar. 
Kronoparkernas ytvidd, som vid berâttelseârets bôrjan 

omfattade 4,518,066-76 hektar, har nnder âret â ena sidan 
okats med 13,474-39 har, men â andra sidan minskats med 
552-52 har och utgjorde sâledes vid dess slut 4,530,988-63 har. 

Dessa fôràndringar hafva uppstâtt: 
dels genom inkop af mark till bildande af nya eller 

utvidgning af aldre kronoparker inom Bodens, Norra Ros-
Domdnstyrehens berâttehe for âr 1901. 

lags, Dalslands, Svaltornas, Boiras, Yadsbo, Klnda, Ombergs, 
Gotlands, Hallands, Sannebo och Blekinge—Ahus revir, till-
sammans 12,934-93 har, for hvilka markinkôp har nedan 
under rubrik «Finanserna? narmare redogores; 

dels dârigenom att af indragna kronofogdebostâllet 
Bullsângs i Svaltornas revir en areal af 539-46 har enligt 
kungl. bref den 29 mars 1899 till kronopark afsatts; 

dels dârigenom att till arméfôrvaltningen pâ grund af 
kungl. bref den 19 april 1901 ôfverlâtits 552-52 har af Bo
dens kronopark. 

Flygsandsplanteringarnas ytvidd àr ofôrândrad och ut-
gor 1,333-25 har. 



II Allmänna skogarnas ytvidd. Afverkning och utsyning. 

Öfverloppsmarkers areal, som vid 1900 års slut utgjorde 
(589,085 har, har ökats med 7,573-43 har genom afvittrings-
sitgärd inom Arjepluogs socken, hvadan deras ytvidd nu 
upptages till 696,658-43 har. Någon tillförlitlig uppgift å 
oafvittrade kronomarker kan ej lämnas. 

Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande 
skogar, såväl de hvilka åtfölja arrendet, som de hvilka äro 
därifrån, undantagna, hade vid berättelseårets utgång en 
sammanlagd ytvidd af 170,18099 har, motsvarande 171,518-47 
har föregående år, och har minskningen uppstått därigenom, 
att 40 st. mindre kronoegendomar med en utmarksytvidd af 
l,;>37-48 har blifvit försålda. 

Civila boställens utmarksytvidd utgör 14,055-93 har. 
Ecklesiastika boställenas utmarksytvidd har ej undergått 

någon förändring och utgör 348,95179 har. 
Allmänna inrättningars hemman tillhörande skogar ut

gjorde vid berättelseårets slut 44,57745 har mot 43,34745 
har föregående år, och har denna förändring uppkommit 
därigenom, att skogs- och hagmarker, omfattande 1,230 har, 
till egendomen Nääs i Hunnebergs revir blifvit jemlikt 
kungl. bref den 28 april 1899 af staten emottagna under 
villkor att afkastningen lämnas till Aug. Abrahamssons 
stiftelse, och har denna senare skogsareal blifvit stäld under 

skogsstatens vård och förvaltning enligt kungl. bref. den 
27 september 1901. 

Stochfångsfsltogarnes areal ar oförändrad sedan före
gående år och utgör 119,835-31 har. 

Statens till bcrgshandteringens understöd anslagna skogar 
omfattade vid berättelseårets slut en areal af 32,57223 har. 

Iläradsallmänningar, inberäknadt s. k. besparingsskogar 
eller sockenallmänningar i Norrbottens, Gäfleborgs och 
Kopparbergs län, utgjorde vid berättelseårets slut 640,477-04 
har. 

Sammanlagda ytvidden af de allmänna skogarne, som 
föregående år utgjorde 6,579,157-46 har, uppgick vid be
rättelseårets slut till 6,599,631-05 har. 

Hushållningsplaner hafva under året blifvit fastställda 
för 98 allmänna skogar mot 126 st. föregående år.. 

Afverkning och utsyning å de allmänna skogar, från 
hvilka försäljning skett för statsverkets eller för under 
statens förvaltning ställd fonds räkning, hafva enligt från 
skogstjänstemännen till Domänstyrelsen inkomna uppgifter 
haft följande omfattning: 

a) å kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfver-
loppsmarker, oafvittrade skogar och utarrenderade hemman 
(Bil. 1 A, B och C): 

Motsvarande belopp föregående år utgjorde 4,635-7 kbm. 
Från sådana ecklesiastika boställen, af hvilkas afkast-

ning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, hafva 
för denna fonds och boställshafvarnes räkning under be
rättelseåret försålts (Bil. 3): 

Sammanlagda kubikmassan häraf utgör 1,766,325-5 ku
bikmeter, motsvarande 2,258,3890 kubikmeter föregående år. 

Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 
1,699,397-0 kubikmeter (Bil. 1 A), utgjordes 15 procent af 
ved samt kol- och tjärn virke, 1 procent af öfrigt smärre 
virke samt återstoden af timmervirke. 

Till utsyningsberättigade utlämnades 45,825-4 kubik
meter, motsvarande 45,435-8 kubikmeter föregående år (Bil. 
1 B). 

Till diverse ändamål, såsom till vissa allmänna bygg
nader äfvensom till väganläggningar, hägnader m. m., verk
ställda ntsyningar å allmänna skogar utgjorde under året 
21,103-1 kbm. (Bil. 1 C), motsvarande 30,1782 kbm. före
gående år. 

b) å bo st alls sko g ar, af hvilkas behållna afkastning medel 
ingå till statsverket, hafva under året försålts (Bil. 2): 



Afverkning, utsyning och virkets försäljning. III 

motsvarande 133,201-4: kbm. föregående år. 
För ecklesiastika boställenas skogsfonds räkning hafva 

jämlikt nådigt bref den 31 mars 1876 försålts följande, ge
nom berednings- och rensningshnggning afverkade virkes
belopp (Bil. 4): 

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

motsvarande 28,762 3 kbm. föregående år. 
A ecklesiastika boställens skogar hafva därjämte till 

kyrko- ock prästgårdsbyggnad för byggnadsskyldiges behof 
utsynats (Bil. 5): 

motsvarande 13,655'4 kbm. föregående år. 
c) stockfång stskogar, nybyggens, kronohemmans och en

skildes under inskränkt disposition varande skogar åverkadt 
och för kronans räkning försåldt virke har under berättelse" 
året utgjort (Bil. 6): 

motsvarande 336,935-7 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 därtill berättigade utsynats (Bil. 9): 

Af vrdkék och bok hafva efter ansökan från 193 inne-
hafvare af kronojord, hvarå ek och bok ieke må fällas utan 
vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp beviljats 
(Bil. 10): 

motsvarande 176 3 khm. föregående år. 
d) å statens till bergstrul; anslagna skogar har under 

berättelseåret af verkats (Bil. 7): 

motsvarande 24,941-5 kbm. föregående år. 

motsvarande respektive 3,583 och 3,676 ekar samt 123 bokar 
om tillsammans 5,2243 kbm. föregående år. 

Jämförd med 1900 års virkes försäljning, som var sär
deles gynnsam, har försäljningen under år 1901 lämnat mindre 
tillfredsställande resultat. E t t ganska väsentligt prisfall 
inträffade nämligen under sistnämnda år, och då häraf för
anleddes betydande reduktioner i sågverkens tillverkningar, 
blef kronovirket mindre begärligt. Endast få antagliga an
bud erhöllos vid auktionerna. Men i de norrländska orterna, 



IV Virkets försäljning. Virkespris. 

där de större försäljningarna äga rum, förnyades auktionerna 
senare på hösten med något bättre resultat. Ganska be
tydande partier förblefvo likväl osålda och måste öfver-
hällas till nästa år. I de orter, där prisfallet gjort sig 
mera kännbart, inskränktes ock årsafverkningen ej obetyd
ligt. Den ränteförlust statsverket härigenom vidkänts, har 
emellertid flerdubbelt uppvägts af det högre pris, som det 
öfverhållna eller besparade virket betingat vid försäljningen 
under 1902. 1 det hela torde priserna under år 1901 hafva 
utfallit 25 k 30 procent lägre än under år 1900. 

Af de inom Norrbottens distrikt utbjudna 687,628 träd 
afgåfvos antagliga anbud endast å 269,613 träd. Efter för
nyade auktioner och under hand antagna anbud afyttrades 
ytterligare 103,314 träd till antagliga pris, men 314,701 
träd blefvo kvarstående till nästa år. Det försålda virket 
betingade ett medelpris för träd af 2 kronor 14 öre, mot
svarande 3 kronor 35 öre för kubikmeter. Medelpriset under 
är 1900 var resp. 2 kronor 83 öre och 4 kronor 41 öre. 
Rensningshuggningar af vindfälld skog efter 1897 och 1899 
års stormar hafva fortgått, så att 249,876 sådana träd, samt 
omkring 26,000 kubikmeter ved och till kolning samt tjär
bränning m. m. afsedt virke under året afyttrats. Försälj
ningssumman uppgår till omkring 300,000 kronor. 

Inom Västerbottens distrikt minskades afverkningen 
något under året dels med hänsyn till den dåliga konjunk
turen dels ock enär stora partier vindfälld skog måst under 
de föregående åren uttagas utöfver den ordinarie afverk
ningen. Inom vissa revir, där vindfälld skog ännu ej hunnit 
tillgodogöras, utsynades endast sådan. Af utbjudna 466,176 
timmerträd såldes efter förnyade auktioner 426,343 så att en
dast 39,833 träd återstodo. Medelpriset under året har varit 
2 kronor 50 öre per träd, vindfällen inberäknade. Bästa prisen 
erhöllos som vanligt för virke vid Angermanälfven och jämväl 
vid Ume älf voro priserna någorlunda, en följd af konkurrens 
från Sundsvall och Hernösand. Vid Skellefteå äfvensom vid 
Öre och Lögde älfvar var afsättningen trög. TJpphuggning af 
vindfällen och torr skog efter föregående års stormar har 
äfven i detta distrikt bedrifvits med all kraft, så att under 
året 160,188 sådana träd afyttrats, förutom omkring 30,000 
kubikmeter till kolning, tjärbränning m. m. afsedt virke-

Mellersta Norrlands distrikt. Som prisfallet befarades 
inom detta distrikt blifva stort, minskades afverkningen 
med omkring 30 procent. En stor del af det utsynade vir
ket var eldskadadt. Medelpriset för årets auktionsförsälj
ningar var 2 kronor 85 öre för träd mot 4 kronor 10 öre 
under år 1900. Underhandförsäljningarna hafva ock varit 
betydligt mindre än föregående år, enär efterfrågan min
skats. 

Gäfle—Dala distrikt. I Särna, Transtrands och Öster
dalarnas revir, hvarifrån de största timmerpartierna inom 
Kopparbergs län utsynas, lämnade årets försäljning klent 
resultat. Virket, som var af grofva dimensioner, såldes 
vid första auktionen i allmänhet till låga priser. Inom 
Gäfleborgs län betalades virket bättre från norra Hel-
singlands och västra Helsinglands revir, isynnerhet från 
det förstnämda reviret. Auktionerna höllos här senare på 
hösten. Medelpriset för hela distriktet var 3 kronor 72 öre 
pr träd emot 4 kronor 63 öre pr träd föregående år. 

Inom ofvannämnda fyra distrikt fortgingo virkesutdrif-
ningarna under särdeles gynnsamma förhållanden, hvaremot 
nottningen i hög grad försvårades af bristande vattentill
gång. 

Bergslagsdistriktet. A några få kronoparker har års-
hyggesafkastningen före försäljningen genom skogsförvalt
ningens försorg upphuggits och apterats uti för köpare be
gärliga sortiment. Eljest har virket sålts å rot. För kbm. 
har betalats: för sågtimmerträd 4'93 kr. ä 8-50 kr., för 
hustimmer 350 kr. k 680 kr. och för kolvirke 094 kr. k 
186 kr. Upphugget virke har pr kbm. betingat följande 
pris, nämligen: sågtimmer 6-85 kr. k 8'32 kr. och hustim
mer, 455 kr. Virkets utdrifning har försiggått under syn
nerligen gynnsamma förhållanden, hvadan högst obetydligt 
virke blifvit å skogarna kvarliggande. 

Östra distriktet. Virkesförsäljningen från allmänna 
skogar har omfattat sammanlagdt 45,833 kbm., däraf 41 
procent äro sålda under hand och 59 procent å auktion. Af 
virket äro 42 procent sålda rotstående och 58 procent efter upp-
huggning. Priset å kol och ved har fallit 20 ä 40 procent samt 
å timmerträd omkring 25 procent. Virkesntdrifningen har 
fortgått under i allmänhet gynnsamma förbålanden. 

Västra distriktet. Det utsynade saluvirket har dels 
upphuggits före försäljningen dels försålts rotstående. För
säljningen har i allmänhet skett å auktion, men dessutom 
hafva ock å vissa skogar underhandförsäljningar förekommit. 
Prisen hafva varierat något inom de olika reviren, men i 
allmänhet bibehållit sig vid desamma som föregående år. 
Utom för Hunnebergs revir, där marken ej varit frusen och 
därför mycket virke blifvit kvarliggande i skogen, har 
utdrifmngen på grund af godt före kunnat försiggå obe-
hindradt, så att endast obetydligt med virke blifvit i skogen 
kvarliggande. 

Smålands distrikt. Virket har i allmänhet sålts å rot 
samt å offentlig auktion; endast en mindre del, hufvudsak-
ligen berednings- och rensnings virke satnt småposter af sämre 
ekvirke, har sålts under hand liksom ock en del poster, 
som i följd af låga anbud å auktion ej kunnat afyttras. 
Virkesprisen hafva i allmänhet varit i fallande, synner
ligen beträffande smärre spärrar, ved, pitprops och kol, men 
för gröfre dimensioner af god beskaffenhet hafva prisen 
dock hållit sig uppe. Vintern har i allmänhet varit snörik 
och marken väl underfrusen, hvarför virkesutdrilningarna 
ostördt kunnat fortgå. 

Södra distriktet. I allmänhet har virket sålts rot
stående — endast hjälpgallringsvirke har upphuggits före 
försäljningen — samt å offentlig auktion. Endast vind
fällen, smärre virkesposter samt en del ekar hafva sålts under 
hand. Inom Hallands revir hafva virkesprisen i allmänhet 
visat sig något lägre^än under föregående året, däremot har 
i Malmöhus och Blekinge—Ahus revir virket betingat något 
högre pris än under år 1900. Virkesutdrifeingen har för
siggått obehindradt. Virkesprisens växlingar inom distrik
tens olika revir framgå af Bil. 11. 

Vuganläggningar. Inom ett flertal revir af Norrbottens 
distrikt hafva för samfärdselns underlättande mindre vägar 
och stigar blifvit uppröjda och spånglagda för en samman
lagd kostnad af 2,775 kr. och 96 öre. 



Väganläggningar. Flottleder. Skogstorp. Skogsträdens frösättning. Skogsodling m. m. v 

Äfven inom mellersta Norrlands och Gäfle-Dala distrikten 
hafva dylika vägarbeten under året blifvit utförda, inom 
det förra distriktet för en kostnad af 3,447 kr. och 20 öre. 

Omfattningen af de vägarbeten, som under berättelse-
året utförts inom de södra distrikten, framgår af nedan
stående tablå: 

ilottledsarbeten. I kronans flottleder inom Norrbottens 
distrikt hafva följande arbeten under berättelseåret blifvit 
utförda: 

Pajala revir. I Parkojoki med bivatten hafva rens
nings- och sprängningsarbeten verkställts för en kostnad af 
26,735-38 kr. 

Tomeå revir. I Svansteins vattendrag hafva uppförts 
4 dammar, kistbyggnader, reparationsarbeten m. m. I 
Puostijoki har byggandet af Kurajorvidammen afslutats 
samt en samlingsbom insatts vid Niemis. Flottledsarbetena 
inom reviret hafva dragit en kostnad af 29,727 kr. och 
26 öre. 

Ängeså revir. En 500 meter lång timmerränna har 
uppbyggts samt en del stenkistor reparerats m. m. för en 
sammanlagd kostnad af 9,885 kr. och 81 öre. 

Måneå revir. I Hvitträskbäcken diverse reparationer 
och sprängningsarbeten för 1,000 kr. 

Storbackens revir. I Stora Luleälf hafva reglerings, 
arbeten påbörjats vid Ligga, Harsprånget och Porjnsforsarna 
för en kostnad af 7,173 kr. och 73 öre. 

Jockmocks revir. Kistbyggnader och sprängningsarbeten 
i Görjeån för 26,649 kr. och 21 öre. 

Varisså revir. En damm uppförd i Arpatsbacken för 
en kostnad af 415 kr. 

Malmesjaurs revir. I Pite älf hafva utförts repara
tionsarbeten vid Malmesjaursdammen för 1,370 kr. och 50 öre. 

Skogstorpsanläggningar. Medgifvandet att under vissa 
villkor få anlägga skogstorp å kronoparker inom Norrbottens 
län synes, enligt hvad öfverjägmästaren meddelat, af befolk
ningen omfattas med intresse. Skogstorpens antal, som vid 
föregående års slut utgjorde 225. hafva innevarande år ökats 
med 43. Vid årsskiftet voro härjämte 65 skogstorpsansök
ningar under utredning. Byggnadsskyldigheterna hafva 
under berättelseåret fullgjorts vid 30 torp, och hafva respek
tive skogstorpare härför uppburit dem tillkommande stats
bidrag, med tillsammans 15,000 kronor. 

Hägnadsarbeten. Inom de södra distrikten, där dessa 
arbeten hufvudsakligen förekomma, hafva under berättelse
året —- förutom reparationer af gammal hägnad för en 
kostnad af omkring 4,953 kr. och 77 öre — nya hägnader 
till en sammanlagd längd af cirka 90,000 meter uppförts 
för en summa af 10,142 kr. och 4 öre. 

Frösättningen. Tillgången å 1- ä 2-årig tallkott har 
under berättelseåret varit ringa i hela landet samt där
jämte af ganska dålig beskaffenhet. Tillgången å mogen 
grankott var ringa inom större delen af landet samt den 
befintliga kotten ofta af dålig beskaffenhet. 

Skogsodling och åtgärder för återväxtens befrämjande. 
På sätt i föregående berättelser omnämnts, hafva efterhand 
i mån af större efterfrågan å smärre virkesdimensioner 
yppats ökade tillfällen att vid afverkningen tillgodose 
skogsföryngringen i de norrländska skogarna. Bäckrens
ningar och dikning af sänka marker hafva ock i samma 
syfte utförts, hvarom här nedan lämnas särskild redogörelse. 
Hvad själfva skogsodlingsarbetena angår, hafva de. fortgått 
på vanligt sätt och haft följande omfattning: 

Motsvarande summa föregående år var 133,108-24 kro
nor, hvaraf 97,109'55 kr. för fullständig kultur å 4,217-77 
har och 35,998-69 kr. för hjälpkultur å 1,809-83 har. 

Rörande ofvannämnda arbeten i öfrigt omnämnes från 
de olika distrikten följande: 

Norrlottens distrikt. De under senaste åren verkställda 
sådderna synas illa åtgångna af sommarens skarpa och 
ihållande torka och äfven den naturliga föryngringen har 
lidit af den torra sommaren. 

Västerbottens distrikt. Inom fyra revir har skogsodling 
ägt rum under berättelseåret. Resultatet ojämnt. 

31ellersta Norrlands distrikt. Utom kulturerna inom 
distriktet hafva under året inom en del revir hyggesrens
ning och markberedningsarbeten utförts för en sammanlagd 
kostnad af 3,004 kr. och 12 öre. 

Gäfle—Bala distrikt. Resultaten af skogssådderna hafva 
i allmänhet utfallit väl. 

Bcrgslagsdistriktct. På de allmänna skogarna i södra 
delen af Enköpings revir och en del mindre sådana i de 
öfriga reviren, har gräsväxten och allt för stark betning 
försvårat föryngringen. Eljest är föryngringen inom distrik
tet ganska nöjaktig. Förberedande åtgärder till en omfat
tande plantering å ett flertal af ofvannämnda skogar, där 
föryngringen är otillfredsställande, hafva emellertid vidtagits. 

Östra distriktet. Den skarpa ihållande torkan under 
sommaren inverkade högst menligt på årets skogsodlingar, 
och på torrare mark ledo äfven äldre kulturer häraf. 



VI Dikning. Skogseldar. 

Västra distriktet. Oaktadt den under sommaren rådande 
ovanligt starka torkan hafva årets kulturer gått tämligen 
väl till, ehurnväl beträffande sådderna en del plantor äro 
små och klena. Planteringarna däremot synes hafva lidit 
mera. 

Smålands distrikt. De nnder året utförda skogskul
turerna hafva i följd af den ihållande torkan till stor om
fattning misslyckats. 

Södra distriktet. Inom detta distrikt har äfvenledes 
den starka torkan inverkat menligt på årets kulturer. 

Dikningsarbeten å de allmänna skogarne. För ut
förande af sådana arbeten i större omfattning, särskildt 
i de två nordligaste länen, har ett extra ordinarie anslag 
sedan år 1898 varit anvisadt och jämväl för berättelseåret 
beviljats med rätt för Domänstyrelsen at t använda medlen 
för dikningar äfven inom öfriga norrländska län och Dalarne-
Under de tre första åren hafva dikningsarbeten i stor skala 
icke kunnat ekonomiskt genomföras i de två först nämnda 
länen af det skäl, att arbetspriset där varit mycket högt 
uppdrifvet. Under berättelseåret har emellertid detta pris 
nedgått ej oväsentligt, hvarföre, arbetsupplåtelserna ökades, 
då det nu visade sig att dikningsarbeten kunde för måttlig 
kostnad borttingas. Nedanstående redogörelse för såväl 
berättelseårets som de tre föregående årens dikningsarbeten 
utvisar, a t t under de sistnämnda åren utförts arbeten till 
ett belopp af tillhopa 93,60108 kronor men ensamt under 
år 1901 till ett belopp af 98.94142 kronor. Under samtliga 
dessa år hafva inalles 118 dikningsföretag borttingats, af-
sedda att bereda aflopp från och torrlägga vissa delar af moss-
och myrmarker till en areal af 13,702 hektar med därintill 
gränsande 2,396 hektar försumpad skogsmark. Dikesgräf-
ningen å dessa marker uppgår till 885,352 kubikmeter och 
dikenas sammanlagda längd ti l l 713,035 meter. Kostnaden 
härför uppgår, oberäknadt planläggnings-, afsynings- m. fl. 
kostnader, till 295,93189 kronor. Af dessa dikningsföretag 
voro vid berättelseårets slut 64 fullbordade och de öfriga 
under mer eller mindre långt framskridet arbete. 

Inom mellersta Norrlands distrikt hafva dikningar i 
enlighet med godkända planer utförts å 12 kronoparker med 
en sammanlagd dikeslängd af 53,033 meter för en kostnad 
af 10,867-19 kronor. 

De under föregående åren bedrifna undersöknings- och 
planläggningsarbetena för större sankmarkers af dikning" hafva 
under året icke kunnat utföras i samma omfattning som 
förut, enär personalens tid tagits starkt i anspråk för till
syn och afsyningar af årets ökade arbeten. I Norrbottens 
distrikt hafva dock omkring 1,000 hektar myrmark och i 
Västerbottens distrikt befintlig myrmark å 6 kronoparker 
undersökts och planlagts för afdikning. 

Utom ofvan nämnda större dikningsföretag hafva 
mindre sådana blifvit i sammanhang med hygges- och bäck-
rensningar af revirförvaltningen utförda, nämligen inom 

Norrbottens distrikt 11,592 meter diken för 2,840-43 kronor 
Västerbottens » mest upprensning af 

gamla diken » 682-30 » 
Gäfle—Dala distrikt 13,977 meter diken » 2,33300 » 

Dikningsarbetena å de allmänna skogarne inom de öfriga 
distrikten hafva utgjort: 

Bergslags distrikt 99,483 12,867-86 
Östra » 21,000 6,239-78 
Vestra » 102,333 10,45205 
Smålands » 22,264 12,275-17 
Södra •» 11,969 2,289 98 

Skogseldar. Skogarna hafva under berättelseåret i syn
nerhet inom de norra orterna varit hårdt hemsökta af skogs
eldar. Detta kan visserligen till hufvudsaklig del tillskrifvas 
den undersommarenrådande långvariga torra och varma väder
leken, hvartill motstycke nnder långliga tider får sökas, men 
har ock sitt upphof i det myckna användandet af eld vid de 
allehanda arbeten, som i dessa orter utföres i skogarna, oeh 
därvid nödig noggrannhet och försiktighet, ehuru i allmän
het nu mera iakttagen än förut, tyvärr i många fall ännu 
saknas. I några fall torde dock åskeld vara orsaken till 
skogsbranden. 

Från Norrbottens distrikt meddelas att från midten af 
juli till slutet af augusti följde den ena skogselden på den 
andra och torde inom detta distrikt öfver ett hundratal 
skogseldar förekommit. Ännu i sista hälften af september 
uppstod skogseld å ett och annat ställe. I följd af delånga 
afstånden och den glesa befolkningen erhöllo skogseldarna 
mångenstädes sådan omfattning, att alla försök till deras 
begränsning måste uppgifvas, där ej större myrar eller sjöar 
fuitnos att tillgå till stöd för släckningsarbetet. Skogs
personalen säges hafva erhållit god hjälp från kronobe
tjäningens sida vid dessa arbetens anordnande. Angående 
eldarnas uppkomst meddelas, at t häftiga åskväder under 
juli månad i några fall gifvit upphof till skogsbranden, 
men å många andra ställen uppgifves anledningen varit 
vårdslöshet vid uppgörande af lägereldar m. m. I Juckas-
järvi, Jockmocks, Varriså, Malmesjaurs och Storbaekens 
revir uppskattas den af skogseld öfvergångna kronoskogs
arealen till 7,179 hektar. I de öfriga reviren inom distriktet 
voro eldarna af mindre utsträckning, uppgående tillsammans 
till 571 hektar. 63,150 brandskadade träd utstämplades till 
försäljning. Ä Jockmoeks sockenallmänuing härjades om
kring 300 hektar af elden. 

I Västerbottens distrikt förekommo skogseldar i samtliga 
revir, ehuru deras omfattning icke var så stor som i Norr
botten. Befolkningens intresse för att snarast söka släcka 
skogseld vitsordas i flertalet fall, men tillika framhålles, 
att undantag härifrån ej sällan förekommit, bland annat inom 
Lycksele socken, där en på kronoparken Grundträskliden 
uppkommen eld erhöll afsevärdt större spridning än i annat 
fall behöft ske. Ehuru åtgärder vidtagits till befordrande 
af de försumligas näpst, vinnes därmed föga, enär den nu 
stadgade påföljden för uteblifvande från skogseld verkar 
föga af skräckande. Inalles hafva 1,429 hektar blifvit af elden 
skadade. 

Från Mellersta Norrlands distrikt uppgifvas skogseldar 
hafva förekommit inom alla revir, men endast en skogseld 
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Dikning. IX 

i Jämtlands västra revir och Undersåkers socken har 
åstadkommit större skada, i det att elden därstädes öfver-
gick omkring 740 hektar å kronans och omkring 1,640 hektar 
å enskildas mark — å kronans mark måste 25,052 af eld 
förstörda träd säljas till ett pris af 70 öre per träd. 

DomänstyreUens berättelse för år 1901. 

I Gäfle—Dala distrikt hafva rät t betydande skogseldar 
härjat, ehuru skadan å de allmänna skogarna varit jäm
förelsevis obetydlig. E t t undantag härifrån är Älfdalens 
kronopark, hvilken skog till omkring 232 hektars ytvidd 
öfvergåtts af eld. Vid en å enskild mark uppkommen 
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X Skador å skogen. Skogsåverkan. Enskildas skogar. 

skogseld med omkring 500 hektars utbredning skadades 3 
hektar af den angränsande Grönsinka kronopark. 

I Bergslags-distriktet hafva å sex ställen mindre skogs
eldar uppstått, i några fall till följd af åskslag. Inom 
Östra distriktet hafva likaledes en del skogseldar förekom
mit, den största å Sollentuna häradsallmänning till 21 
hektars ytvidd. Inom Västra distriktet omnämnes icke 
några skogseldar under berättelseåret. I Smålands och 
södra distriktet hafva en del mindre skogseldar förekommit. 

Stormskador. Inom Västerbottens distrikt hafva hvirf-
velvindar anställt skador, den största inom Norsjö revir å 
kronoparkerna Norra och Södra Vidmarken. För öfrigt om
nämnes endast obetydliga stormskador inom de öfriga de
larna af landet. 

Skogsinsekter. De i föregående årsberättelser omnämnda 
nunnehärjningarna å Kolmården på gränsen mellan Söder
manland och Östergötland hafva under berättelseåret fortgått. 
Förutom å de stora Wirå- och Björksundsområdena har 
nunnan under året uppträdt å skogarna till Fiholm och 
Edeby egendomar i norra Södermanland vid Mälaren och 
å Askon under Tullgarns kronopark. Å det stora Wirå-
området, där under vintern 1900—1901 stora arealer af 
nunnan skadad och infekterad skog afverkades utfördes 
limning å 1,005 har, hvaraf 504 har allmänna och 501 har 
enskilda skogar. Under året blefvo 136 har helätna, 818 
har halfätna, 12 har starkt äggbelagda, 107 har medelstarkt 
och 1,130 har svagt äggbelagda. Toppsjukan uppträdde detta 
år mycket intensivt, hvilket hade till följd att fjärilsutveck
lingen blef obetydlig. Allt tyder här på att härjningen nalkas 
sitt slut. A Björksundsområdet blefvo 105 har limmade, hvaraf 
endast 4 har allmän skog. Helätna blefvo 125 har, half
ätna 39 har, starkt äggbelagda 22 har, medelstarkt 53 har 
och svagt ägglagda 149 har. Ehuru larvpesten äfven här 
uppträdde ganska allmänt, visade härjningen dock ännu ten
dens att utbreda sig. A Askon befunnos vid äggrevision 
118 har äggbelagda, och har under året påbörjats afverkning 
af all granskog i de infekterade områdena. Äfven å Fiholms 
och Edeby skog lär meningen vara att afverka den äggbelagda 
granskogen, hvarför man kan hoppas, att nunnehärjningen 
skall kunna hämmas. Samtliga statens kostnader för åtgär
derna emot denna skadeinsekt under berättelseåret uppgingo 
till 25,612 kronor 81 öre. — Inom mellersta och södra 
delarna af landet har barkborren {Tomicus Typographus) 
anställt skada å granskogen. A några skogar i Arvika, 
Örebro och Askersunds revir blefvo löfträden, i synnerhet 
björk, angripna af björkmätarens larver. För Malmöhus 
revir uppgifves, att ollonborrens larver uppträdt som skade
djur i plantskolorna och å skogsodlingarna. 

Annan skada och sjukdom på skogen. Skada af rådjur 
omförmäles från Ombergs revir, Smålands och Södra di
striktet. För Hallands revir uppgifves at t hararna göra 
ej obetydlig skada i plantskolorna i synnerhet å bokplantor. 

Skogsåverkan ä de allmänna skogarna har i nämnvärd 
utsträckning förekommit endast i Norr- och Västerbottens 
samt Mellersta Norrlands distrikten, och utgör det olofligen 
afverkade virket (Bil. 12): 

6,829 st. sågtimmer och sågtimmerträd, 
55 » hustimmer, 

884 st. sparrträd och spärrar, 
5 » torrfuror, 

285-2 kbm. ved och 
218-8 » diverse virke. 

Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke har be
räknats till 3,499-4 kbm. 

Med undantag af 1694 kbm., som icke kunnat afyttras 
till antagligt pris utan blifvit onyttiggjordt, har det i 
beslag tagna virket blifvit försåldt. 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot 
skogsförfattningarna under berättelseåret uppgingo till 325, 
hvaraf 70 mål uppskjutna från föregående år, hvarvid 
svaranden i 203 mål fälldes, men frikändes i 27, medan 95 
mål vid årets slut voro oafgjorda. Adömda böter uppgingo 
till 3,455 kr., hvarjämte ådömts skadeersättning med till
sammans 3,412 kr. och 56 öre. (Bil. 14). Motsvarande be
lopp föregående år utgjorde: 4,810 kr. i böter och 5,441 kr. 
och 41 öre i skadeersättning. 

Enskildes skogar. 

I enlighet med den för enskildes skogar gällande lag
stiftning hafva följande förrättningar och arbeten blifvit 
utförda efter därom hos vederbörande gjorda ansökningar 
och anmälningar, nämligen: 

l:o) Undersökningar för utsyning af undermålig skog 
enligt den för Norrbottens och Västerbottens län gällande 
nådiga förordningen af den 19 mars 1888, hvilka förrätt
ningar haft följande omfattning: 

Norrbottens distrikt: 
Tärendö revir 1 hemmansskogar 2,191 träd titsynade 
Kalix » 16 » 13,408 » » 
Älfsby » 26 » 20,146 » 
Piteå ^ 45 » 24,800 » » 

Västerbottens distrikt; 

Jörns revir 106 hemmansskogar 85,667 träd utsynade 
Norsjö » 70 » 73,836 » s 
Burträsks » 91 » 450,652 » » 
Degerfors » 99 » 46,832 » » 
Bjurholms > 54 » 81,330 » » 

Summa 508 hemmansskogar 798,862 träd utsynade 

Motsvarande siffror år 1900 voro 1,708 hemmansskogar 
och 1,357,752 träd utsynade. 

Vid sågar och lastageplatser hafva beslagtagits inom 
Norrbottens distrikt 795 undermåliga sågtimmer, 1,104 
spärrar samt 506 slanor, och inom Västerbottens distrikt 
3,405 undermåliga sågtimmer samt 4,233 spärrar. 

2:o) Utsyning och stämpling, jämlikt §§ 53 och 56 af 
skogsförordningen den 26 januari 1894 m. fl. författningar, 



Af tabellen inhämtas, a t t landsting och hushållnings
sällskap tillsammans anvisat 105,150 kronor till skogsod
lingens främjande. Om därtill lägges det af riksdagen 

Under föregående år uppskattades skogen vid 415 hem
man eller byar, innehållande 229,98282 har utmark. 

Under berättelseåret hafva mot särskilda arfvoden 24 
assistenter varit anställda för att biträda revirförvaltarne 
vid ofvannämnda förrättningar och arbeten. 

4:o) Jämlikt den för GottJand gällande nådiga förord
ning af den 30 mars 1894, angående åtgärder till förekom
mande af skogsförödelse, har besiktning under året anställts 
af vederbörande skogstjänsteman å 60 egendomar, och har 
skogsförsäljningsförbud meddelats för 37 af dessa. 

Gäfle—Dala distrikt: 

Västerbottens distrikt: 

5:o) I Hallands, Blekinge—Åhus och Engelholins revir 
betintliga, enskilde tillhöriga flygsandsfält hvilka stå under 
skogsstatens kontroll, äro till antalet 19. Under berättelse
året har å dessa fält meddelats utsyning för afverkning 
till ett sammanlagdt belopp af 947 2 kbm., motsvarande 
l,65i5C kbm. föregående år. A flygsandsfälten hafva ut
planterats 169,900 st. diverse plantor och i plantskolorna 
därstädes utsatts 10-7 hg. diverse frö. 

För skogsodlingens främjande har under år 1901 ett 
extra statsanslag af 50,000 kronor varit anvisadt till k. m:ts 
förfogande för att i mån af tillgång tilldelas landsting och 
hushållningssällskap, som understödja enskilda skogsodlare 
genom tillhandahållande af skogsfrö och plantor till billigt pris 
eller beredande af kostnadsfritt biträde vid skogsodlingsarbe
ten, dock med villkor att statsbidrag icke må till något län 
utgå med högre belopp, än hvad landsting och hushållnings
sällskap tillsaromans eller ettdera af dem för ändamålet 
anslagit, ej heller till högre belopp än 4,000 kr. för hvarje 
landstingsområde, äfvensom at t efter årets utgång redo
görelse öfver anvisade statsbidrags användning af veder
börande afgifves till Konungens Befallningshafvande i länet. 
Och har detta anslag fördelats på de olika länens landsting 
och hushållningssällskap på sätt nedanstående tabell utvisar: 

å skatte- och frälsehemman inom lappmarkerna och Särna 
socken af Dalarna äfvensom å skattehemman med inskränkt 
dispositionsrätt till skogen inom öfriga delar af Norrland, 
för hvilka utsyningar redogöres i tabellbilagan 9 i sam
manhang med utsyningar å nybyggen, kronohemman och 
stockfångstskogar. 

3:o) Skogsuppskattning samt upprättande af afverk-
ningsplaner för de under punkt 2 omförmälda slag af 
hemman, hvilka förrättningar under året omfattat: 

Enskildas skogar. XI 



XII Enskildas skogar. Skogsingenjörernas verksamhet. 

anslagna, på länens landsting och hushållningssällskap för
delade beloppet 50,000 kronor, uppgår summan af för ända
målet tillgängliga medel för året till 155,150 kronor. 

Hvad beträffar landstingens och hushållningssällskapens 
verksamhet i nu berörda syfte, har densamma, för så vidt 
till Domänstyrelsens kännedom kommit, gestaltat sig inom 
de olika länen sålunda: 

I Stockholms län hafva under ledning af plantörer 
å 31 egendomar skogsodlats 218 har och hjälpkultiverats 
62 har. 

I Södermanlands län har verkställts skogsodling å 
166 har. 

I Östergötlayids län äro kultiverade 217 har. 
I Jönköpings län hafva skogsodlats 202-50 har. 
I Kronobergs län hafva utplanterats 466,500 tallplantor, 

524,700 granplantor, 4,100 bergtallsplantor och 11,675 lärk
trädsplantor, samt utsatts 401 kg. tallfrö, 203-5 kg. granfrö» 
5 kg. bergtallfrö och 31 kg. lärkträdsfrö. 

I Kalmar läns norra landstingsområde hafva skogsodlats 
omkring 120 har. 

I Kalmar läns södra landstingsområde hafva 70 har 
blifvit skogsodlade. 

I Gottlands län hafva från Hushållningssällskapets plant
skolor utdelats 92,000 plantor, hvarjämte utsatts 61 kg. frö 
samt af sällskapets plantor utsatts 2,000 plantor. 

Inom Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands 
län beräknas hafva skogsodlats tillsammans 2,180-95 har. 

I Göteborgs och Bohus län hafva af hushållningssäll
skapet efter rekvisition utlämnats 1,890-5 kg. skogsfrö samt 
863,105 plantor, hvarförutom å sällskapets egna och på 25 
års disposition öfvertagna marker utsatts 275'5 kg. skogsfrö 
och utplanterats 1,099,200 plantor. 

I Älfsborgs län hafva genom de 2:ne hushållningssäll
skapens försorg kultiverats c:a 1,200 har, hvarvid 1,774 kg. 
frö och 1,408,100 plantor af olika slag åtgått. 

I Skaraborgs län har hushållningssällskapet enligt öf-
verjägmästarens uppgift låti t skogsodla omkring 200 har 
kal skogsmark samt tillhandahållit allmänheten mot lågt 
pris skogsfrö och plantor. Därjämte har genom sällskapets 
plantörer undervisning i skogssådd lämnats vid en del 
folkskolor. 

I 1900 års berättelse meddelades, a t t det uppgifvits att 
jordägarne föga använda sig utaf de af hushållningssäll
skapet erbjudna förmåner, och at t detta anses i viss mån 
förklaras däraf, a t t de skogsodlingsarbeten, som genom samma 
sällskap blifvit utförda, utbjudits på entreprenadauktion 
till lägst bjudande och till följd däraf — okontrollerade 
som de varit — lämnat dåliga resultat. 

Detta meddelande grundar sig på följande officiella ut
talande i jägmästarens i Slättbygds revir berättelse för 
nämnda år rörande enskilda skogar så lydande: 

»För återväxt sörjes merendels icke. Genom hushållningssäll
skapets och dess kretsafdelningars försorg tillhandahållas visserligen 
plantor och skogsfrö mot billig lösen; men den stora allmänheten 
och de, som borde ha största behofvet däraf, begagna sig endast 
föga däraf. Och då denna skogsodling sker utan ledning och kon
troll, blir resultatet ock därefter. 

Hushållningssällskapet har på skoglösa marker inora reviret ut
fört stora skogssådder. Detta arbete har verkställts hufvudsakligen 

på ackord, d. v. s. en entreprenör har åtagit sig arbetet, sådden, 
mot viss ersättning pr tunnland. Genom ett sådant tillvägagångs
sätt, där det endast gällde att beså en viss areal med skogsfrö-
har naturligtvis noggrannheten i arbetets utförande eller uppnå
ende af ett godt resultat icke alls blifvit tillgodosedt, då beskaf
fenheten af såväl frömaterial som af arbete kunde vara hurudan 
som helst. 

Då nu ej heller några hjälpkulturer utförts för att upphjälpa 
de oftast Bvaga sådderna, är det gifvet att dessa kulturer i sin hel
het ofta lämnat ett resultat, som ingalunda uppmuntrat till skogs
odling — såsom dock afsikten väl varit.» 

Då emellertid det i ofvannämnda meddelande förekom
mande uttrycket »utbjudits på entreprenadauktion till lägst 
bjudande» icke är fullt korrekt, utan bör utbytas mot »verk
ställts hufvudsakligen på ackord eller på så sätt att en 
entreprenör åtagit sig arbetet med sådden mot viss ersättning 
per tunnland» och för öfrigt andra fackmän inom orten uttalat 
från bemälde jägmästares åsikt helt och hållet afvikande 
omdömen, har Domänstyrelsen af förekommen anledning 
funnit detta böra här omnämnas såsom ett beriktigande. 

Af de inom Värmlands län tillgängliga medel för skogs
odlingens främjande hafva anvisats dels ett belopp af 500 
kronor till järnkontorets praktiska kolareskola, dels pen
ningar för understödjande af en skogsingenjörs verksamhet 
inom länet dels medel för afgiftsfritt tillhandahållande åt 
allmänheten af skogsfrö och plantor. 

Inom Örebro län hafva genom landstings och hushåll
ningssällskaps försorg skogsodlats 138-65 har samt genom 
dikning torrlagts och förbättrats 278-65 hektar vattensjuk 
skogsmark. 

I Västmanlands län hafva skogssådd och plantering 
skett å en areal af inalles 229 har. 

Skogsingenjörernas verksamhet. Är 1901 hafva till en
skildas tjänst varit anställda 6 med statsmedel aflönade 
skogsingenjörer. Deras verksamhet (Bil. 15) har omfattat 
20 af rikets län eller alla län utom Norr- och Väster
bottens, Jämtlands samt Örebro län. .Förrättningarna 
hafva å 340 förrättningsställen upptagit samman] agdt 598 
dagar. 

Med afseende å förrättningarnas beskaffenhet hafva 
skogsingenjörernas arbeten bestått uti: 

skogsindelning 4,335-00 har 
revision af skogshushållningsplaner m. m. . . . 16,766-00 » 
skogsodling 1,090-90 » 
plantskolors anläggning 420 » 
afdikning 17650 » 
anordning af själfsåningshyggen 422-80 » 
anordning af gallringar 1,224- 00 » 

Summa 24,019-40 har, 

hvarförutom undervisning i skogsskötsel vid landtbruks-
skolor och andra läroanstalter upptagit 5 dagar samt 81 
dagar användts till andra förrättningar uti till skogshus
hållningen hörande frågor. 



Jakten. XIII 

Jakten. 

Till jaktvårdens befrämjande hafva under berättelse
året liksom under föregående år vissa åtgärder vidtagits 
af landsting, hushållningssällskap, kommuner, jägarförbund 
m. fL; och meddelas här nedan enligt skogstjänstemännens 
uppgifter en kort redogörelse för denna verksamhet rörande 
jaktvården. 

Inom Norrbottens län arbetar Svenska Jägarförbundets 
afdelning för länet för älgens fredande genom anställande 
af älgpolis samt för jaktförfattningarnas efterlefnad, för 
hvilket senare ändamål premier utbetalas åt dem, som 
kunna visa sig hafva genom angifvelse föranledt fällande 
dom å utöfvare af oloflig älgjakt eller annorledes bidragit 
till älgens fredande. 

Inom Västerbottens län har under berättelseåret en 
jaktvårdsförening bildats. 

Västernorrlands läns jaktvårdsförening lämnar anslag 
till älgpolis, utdelar belöningar för vård af rapphöns m. m. 
samt verkar i öfrigt för förbättrad jaktvård inom länet. 

Gäfléborgs läns landsting och hushållningssällskap ut
betala premier för dödande af rofdjur, dessutom anställes 
vissa tider af året särskild älgpolis, som aflönas dels af 
statsmedel dels på enskildes bekostnad. 

Kopparbergs län. Dalarnas jaktvårdsförening utbetalar 
belöning för vård af rapphöns och Särna sockenmän hafva 
anslagit medel till belöning åt angifvare af tjufskytte. 

Värmlands läns landsting har för året, i likhet med 
hvad fallet varit under de närmast föregående åren, anvisat 
300 kronor för aflönande af älgpolis samt 5,000 kronor a t t 
utgå som skottpenningar med 3 kr. för räf och berguf, 2 
kr. för duf hök och 10 öre för kråka, hvarjämte äfven Udde
holms jaktvårdsförening utbetalar ersättningar för hufvud-
sakligen inom egna marker dödade rofdjur. 

I Örebro, Västmanlands och Uppsala läns landsting hafva 
anvisats anslag till skottpremier för räf, berguf och duf hök 
samt för kråka i de två förstnämnda länen. 

I Stockholms län utbetalas 2 kronor för säl och 1 kr. 
för räf under tiden 15 mars—15 augusti. Anslagen till 
sälpremier hafva utgått med 600 kr. af statsmedel, 500 kr. 
af landstinget och 582 kr. af hushållningssällskapet. För 
främjande af jaktvården inom länet verkar Svenska Jägar
förbundets Stockholms-afdelning. 

Södermanlands läns landsting har betalat skottpremier 
för räf, dödad 1 april—1 november, med 2 kronor; för uf, 
örn och dufhök 1 krona och för kråka 15 öre. 

I Östergötlands län hafva jämväl premier utbetalats 
för dödade skadedjur. 

I Gottlands län utbetalas skottpenningar: för räf 3 kr., 
för örn 2 kr., för hönshök 1 kr., för sparfhök 50 öre, för 
kråka 10 öre och för säl 4 kronor. Medel härtill hafva 
lämnats af landstinget och till skottpenningar för säl delvis 
af staten. 2:ne jägaregillen arbeta på en förbättrad jakt
vård inom länet. 

Skaraborgs, Älfsborgs samt Göteborgs och Bohus läns 
landsting och hushållningssällskap hafva utbetalat skott
penningar för räf och inom förstnämnda län äfven för 
kråka, hvarjämte Skaraborgs läns jaktvårdsförening och 

Göteborgs jaktsällskap utbetalat premier för dödande af 
skadliga roffåglar. 

Kalmar, Jönköpings och Kronobergs läns landsting 
hafva äfvenledes utbetalat premier för dödande af skadliga 
rofdjur. 

Inom Hallands län hafva landsting och hushållnings
sällskap anslagit 200 kr. för räf vens utrotande, med villkor 
att kommunerna betala hälften af premien, som utgår med 
2 kr. för under sommaren dödadt djur. 

Inom Malmöhus och Kristianstads län verka 3:ne jakt
vårdsföreningar eller sällskaper för jaktvårdens höjande. 

Jämlikt § 20 af nådiga jaktstadgan den 21 oktober 
1864 hafva under året af statsmedel i skottpenningar för 
dödad varg, lo och järf utanordnats sammanlagdt 9,184 kr. 
och 16 öre (Bil. 16) motsvarande 5,161 kr. och 40 öre före
gående år. 

Med afseende å dessa premier gäller samma erinran 
som i föregående årsberättelse eller att 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 1900, dels å andra sidan premier sannolikt 
icke uttagits för alla under året dödade djur. 

Af landsting, hushållningssällskap, menigheter och jä
garförbund hafva under året utgifvits penningbelöningar 
för dödande af räf, uf, hök m. fl. skadliga djurarter till 
ett belopp af 63,489 kr. och 6 öre (Bil. 16), motsvarande 
•65,409 kr. och 87 öre föregående år. 

Åtalade förbrytelser mot jaktlagarna, hvilka under 
berättelseåret af skogspersonalen eller genom dess försorg 
anhängiggjorts vid domstol, uppgingo till 62, hvaraf 24 
mål uppskjutna från föregående år och af hvilka 36 slut
behandlades, hvarvid i 26 mål svaranden fälldes, men fri
kändes i 10; öfriga 26 mål voro vid årets slut icke afgjorda 
(Bil. 19). Ädömda böter i jaktmål, där svaranden fällts, 
uppgingo till 1,605 kr. och ådömd skadeersättning till 4 kr. 
motsvarande respektive 2,890 kr. och 780 kr. föregående år. 

Under berättelseåret hafva enligt från läns- och kom
munalstyrelserna inkomna uppgifter inom landet dödats 
nedannämnda antal rofdjur, nämligen 38 vargar, 16 lodjur, 
69 järfvar, 20,911 räfvar, 326 mårdar, 25 uttrar, 221 örnar, 
342 ufvar, 9,860 hökar, 100,649 kråkor. 

Af björn, för hvilken skottpenningar numera ej utbe
talas, hafva under året enligt skogstjänstemännens uppgif
ter skjutits 11 st-, af hvilka 10 i Norrbottens och 1 i Kop
parbergs län. Föregående år skötos äfvenledes 11 st. 

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, näm
ligen: 5,712 får, 78 getter, 1,146 renar, 65,989 fjäderfä. 
Dessa djurs sammanlagda värde har uppskattats till 101,581 
kr. och 13 öre motsvarande 129,130 kr. och 72 öre före
gående år. 

Af jämförelsen mellan det inom landet såsom premier 
för dödade rofdjur utgifna penningbeloppet 72,673 kr. 
22 öre och värdet af de utaf rofdjur dödade husdjuren 



101,581 kr. 13 öre framgår betydelsen af att anslag be
beviljas till dylika premier. 

Angående nyttigt vild t meddelas: 
Älgen är i Norrbotten inom de flesta revir stadd i 

ökning och utbreder sig allt längre inåt lappmarkerna. 
Inom Råneå och Kalix revir är dock en minskning af 
stammen iakttagen. Pasta stånd förekomma inom de flesta 
revir i nyss nämnda län. 

Under året hafva här dödats sammanlagdt 361 älgar 
däraf 58 under förbjuden tid, motsvarande 272 och 15 före
gående år. 

I Västerbottens län synes äfven älgen vara stadd i 
ökning; dock nppgifves stammen vara fåtalig inom Jörns 
Norsjö, Burträsks, Norra Lycksele och Fredrika revir. Inom 
länet ifråga hafva under året dödats 55 älgar, däraf 11 
under förbjuden tid. 

1 Mellersta Norrlands distrikt minskas i allmänhet 
tillgången på älg. Under lofgifven tid har under året i 
distriktet enligt uppgift dödats 107 älgar. 

I Gäfle—Dala distrikt är älgtillgången i Norra och 
Västra Helsingland mindre god, hvaremot älgen i Gestrik-
land och Dalarna ökats, särskildt inom Klotens revir är 
älgstammen synnerligen talrik. I Bergslags-distriktet är 
älgen mycket allmän. Inom Östra distriktet är älgtill
gången i allmänhet god, oaktadt rätt många älgar årligen 
fällas — under berättelseåret enligt lämnade uppgifter till
sammans 317 st. 

I Västra distriktet har älgen inom vissa delar något 
förökat sig, men uppgifves at t inom Älfsborgs län älg
stammen blifvit mycket för hårdt beskattad. 

I Smålands distrikt förekommer älgen mycket allmänt 
inom Värends revir, men kan däremot sägas saknas å 
Öland, där endast undantagsvis en och annan visat sig. I 
Södra distriktet synes tillgången på älg börja att ökas. 

Bådjuren hafva under året uppträdt på en del enstaka 
skogar inom Bergslagsdistriktet, stammen har något ökat 
sig i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län 
samt är talrik i Västra distriktet, men uppgifves dock till
gången inom några revir af nyss nämnda distrikt särskildt 
Marks, såsom minskad, djuren allmänna i Smålands och 
Södra distrikten, där tillgången är god undantagandes å 
skogstrakterna inom Blekinge—Ahus revir. 

Haren har haft i allmänhet en medelgod årgång i 
Norrbotten, god i Västerbotten, medelmåttig i Mellersta 
Norrlands distrikt, medelgod i Gäfle—Dala och Bergslags
distrikten, utom i Älfdals, Arvika och en del af Enköpings 
revir, god i Östra distriktet, ntom inom Stockholms län, 
där tillgången uppgifves vara ringa, dålig i Västra di
striktet, medelgod i Smålands distrikt, god i Södra di
striktet. 

Tjäder och orre har haft en dålig årgång i Norrbotten 
ganska god inom större delen af Västerbotten, medelgod 
inom Mellersta Norrlands distrikt, god i Gäfle—Dala di
strikt, dålig i Bergslagsdistriktet, utom inom Värmlands 
län, där tillgången varit god, inom öfriga delar af landet 
dålig eller medelmåttig. 

Ilipa och järjpe hafva haft medelmåttiga årgångar. 

XIV Jakten. 

Rapphönsen hafva haft en medelmåttig årgång inom. 
Bergslags och östra distrikten, men däremot god inom 
Västra, Smålands och Södra distrikten. 

Sjöfågel. Tillgången har varit dålig eller medelmåttig 
i hela Norrland, inom öfriga delar af landet något bättre. 

Skogsundervisningen. 

Vid skogsinstitutet var ordinarie elevernas antal under 
vårterminen 20 i högTe och 12 i lägre kursen. Af dessa 
utexaminerades 9 från högre och 11 från lägre kursen, 
hvarförutom 1 af lägre kursens elever under året lämnat 
institutet utan aflagd examen. Sedan vid höstterminens 
början 24 elever antagits i högre kursen och 6 i den lägre, 
iitgjorde sålunda elevantalet vid berättelseårets slut 35 i 
högre och 6 i lägre kursen (Bil. 18). Under året hafva 
åt 4 elever i högre kursen i stipendier tilldelats samman-
lagdt 1,000 kronor. 

Den teoretiska undervisningen har under föreläsnings-
tiderna haft den omfattning, nedan uppställda tabell utvisar. 



Skogsundervisningen. Skogsadministrationen. xv 

Under läsårets tvenne terminer utförda arbeten hafva 
som vanligt bestått uti: upprättande af skogshushållnings-
planer med karterenovationer, afvägningsprofiler samt kost
nadsförslag föi väganläggning och torrläggning af vatten
sjuk mark. 

De praktiska öfningarna ute å marken hafva omfattat 
dels skogskulturarbeten å Bjurfors kronopark under 

tiden 5—16 Maj för institutets samtliga elever, 
dels för yngre afdelningen å Bjurfors kronopark geo-

detiska och taxatoriska arbeten under en assistents ledning 
under tiden 15 Juli—1 September, samt kolnings- och gall
ringsarbeten under september månad jämte naturvetenskap
liga öfningar under lektorns i naturvetenskap ledning, och 

dels för äldre afdelningen å Ofvansjö—Torsåkers krono
park öfningar i mätningar, taxeringar, vägbyggnadsarbeten 
m. m. under lektorns i skogsmatematik ledning under tiden 
15 Juli—1 September samt 8 dagars naturvetenskapliga 
exkursioner under lektorns i naturvetenskap ledning. 

Lärarepersonalen har under året tillökats på grund af 
nåd. bref den 28 Juni 1901 med tvenne lärare på extra 
stat med undervisningsskyldighet dels i skogsteknologi 
geodosi, forstlig byggnadslära och bokföring, dels zoologi, 
geologi samt naturlära ock utgjordes lärarepersonalen vid 
årets slut af 1 direktör, 2 lektorer, 2 lärare på extra stat 
samt 5 extra lärare, hvarjämte 3 extra jägmästare varit 
förordnade att såsom assistenter biträda vid de praktiska 
öfningarna under sommaren. 

Under berättelseåxet har Marma skogsskola enligt nåd. 
bref den 1 Juni 1900 förflyttats till Grönsinka i Gestrik-
land. Af statens 7 skogsskolor: Ombergs i Östergötland, 
Klotens i Vestmanland, Bispgårdens i Jämtland, Bjurfors 
i Vestmanland, Hunneberg i Vestergötland, Kolleberga i 
Skåne samt nyssnämnda Grönsinka i Gestrikland, äro de 
tvenne förstnämnda afsedda at t förbereda till inträde vid 
skogsinstitutet, de öfriga fem att utbilda skogsbetjänte, 
och bar vid dessa senare kostnadsfri undervisning med
delats åt 10 ordinarie elever vid hvardera skolan, hvar-
förutom några extra elever åtnjutit undervisning vid Bisp-
gården, Grönsinka, Bjurfors och Kolleberga skogsskolor 
(Bil. 18). 

Undervisningen har omfattat de i gällande stadga före-
skrifna läroämnen. 

Afven under berättelseåret har statsbidrag utgått till 
Skogsbalis enskilda skogsskola. 

Följande publikationer rörande skogs- och jaktväsendet 
hafva under berättelseåret utkommit: »Tidskrift för skogs
hushållning» utgifven af C. G. Holmerz, 29:de årgången; 

»Skogsvännen» utgifven af Th. Örtenblad och K. Freden-
berg, l:sta årgången, »Årsskrift från föreningen för skogs
vård i Norrland», 9:de årgången; »Skogvaktaren», utgifven 
af Gustafsson, 10:de årgången; »Svenska Jägarförbundets 
nya tidskrift», utgifven af A. Wahlgren, 38:de årgången; 
samt »Svenska Kennelklubbens tidskrift», utgifven af Abr. 
Forssell, 9:de årgången. 

Skogsadministrationen. 

Efter det Domänstyrelsen år 1899 gjort underdånig 
framställning i fråga om anslagsbehofvet för skogsväsendet 
år 1901 ocb därvid beträffande anslaget för skogsstaten 
hemställt, bland annat, at t i sammanhang med föreslagen 
revirreglering inom Norrbottens, Vesterbottens och Koppar
bergs län revirens i dessa län antal måtte ökas med 7 inom 
Norrbottens, 5 inom Vesterbottens och 1 inom Kopparbergs 
län, att Vesterdalarnes revir måtte delas i två revir, be
nämnda Vesterdalarnes revir och Klotens revir, samt att 97 
nya kronoj ägarebefattningar måtte inrättas, däraf 83 inom 
de sex norra länen ocb Vermland samt 14 inom rikets öfriga 
län, beslöt 1900 års riksdag uppå därom aflåten nådig pro
position att i den för skogsstaten gällande stat uppföra 
ytterligare 14 jägmästare samt 80 kronojägare, nämligen 
66 i de sex norra länen ock Värmland samt 14 i de öfriga 
länen, hvilket riksdagens beslut genom n. bref den 1 Jxmi 
1900 godkändes. 

Från ocb med berättelseårets början utgjorde alltså 
den för skogsstaten gällande staten 9 öfverjägmästare-, 89 
jägmästare- och 348 kronoj ägarebefattningar. Utöfver denna 
stat är anställd en jägmästare i Daga revir. 

Dessutom hafva under året varit anställda: 5 biträ
dande jägmästare, 4 föreståndare för statens skogsskolor, 
1 för enskild skogsskola, 6 skogsingeniörer, 7 assistenter 
vid öfverjägmästareexpeditionerna samt 66 revirassistenter. 
Såsom extra kronojägare voro 233 personer anställda, hvar-
till kommo 154 extra och tillfälliga bevakare, 124 krono
skogvaktare och 10 extra kronoskogvaktare. 

Inspektionsresor hafva under berättelseåret af chefen 
för Domänstyrelsen företagits å de allmänna skogarna i 
Jämtlands, Kopparbergs, Västmanlands, Örebro, Östergöt
lands, Kronobergs, Hallands samt Kristianstads län. 

Den i sammanhang med ökningen af jägmästarebefatt
ningarna föreslagna revirregleringen har genom nådigt bref 
af den 20 Juli 1900 blifvit definitivt bestämd, därvid de 
norra distrikten indelats i nedannämnda revir, nämligen: 

Norrbottens distrikt: Pajala, Torneå, Tärendö, Juckas-
järvi, Gellivare, Råneträsks, Angeså, Kalix, Råneå, Bodens, 
Storbackens, Perlelfvens, Joekmoeks, Varriså, Arjepluogs, 
Malmesjaurs, Öfre Byske, Arvidsjaurs, Elfsby och Piteå revir. 

Vesterbottens distrikt: Jörns, Norsjö, Burträsks, Deger-
fors, Norra Lycksele, Södra Lycksele, Åsele, Sorsele, Sten-
sele, Vilhelmina, Fredrika och Bjurholms revir. 

Mellersta Norrlands distrikt: Tåsjö, Anundsjö, Junsele, 
Hernösands, Medelpads, Norra Jämtlands, Östra Jämtlands, 
Vestra Jemtlands och Herjeådalens revir. 



XVI Finanserna. 

2:o) För skogsskötseln å häradsaLL 
männingar: 

Gefle—Dala distrikt: Norra Helsinglands, Vestra Hel-
singlands, Gestriklands, Kopparbergs, österdalarnes, Särna, 
Transtrands, Vesterdalarnes och Klotens revir. 

De allmänna skogarnas fördelning på de nybildade och 
dem angränsande reviren äfvensom inom örbyhus, Norra 
.Roslags och Stockholms jämlikt nåd. bref den 1 Mars 1901 
omreglerade revir utvisas af tabellbilagorna A till Gr. 

Finanserna. 
3:o) Utsyningsafgifter för de norra 

länen: 

I föregående årsberättelse uppgafs värdet af dåvarande 
kronoparker, flygsandsfält, kronoöfverloppsmarker och till 
kronan återfallna stockfångstskogar till 78,126,142 kronor. 
Lägges till denna summa värdet af nnder året inköpta 
kronoparker och till kronan återfallna stockfångstskogar, 
erhålles för samtliga ifrågavarande skogar vid berättelse-
årets slut ett totalvärde af 79,487,842 kronor. 

Under år 1901 uppgick sammanlagda beloppet af stats
verkets skogsmedel till 7,755,455 kronor 96 öre (Bil. 20). 

Dessa medel utgjordes af: 

För skogsväsendet under år 1901 beviljade, å rikssta
tens nionde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 21): 

Ordinarie anslag (9:de hufvudtiteln): 

De vida öfvervägande beloppen af statsverkets skogs
medel hafva influtit från de norra skogarna, nämligen i: 

Förslagsanslag: 

Reservationsanslag: 

hvartill kommer uppbörd: 

Den enligt nådiga brefvet den 29 November 1889, an
gående skogsstatens nya reglering, statsverket under året 
tillgodokomna och bland statsverkets skogsmedel upptagna 
ersättning för skötsel af och utsyning å vissa skogar har 
utgjort (se Bil. 20): 

Extra ordinarie anslag (9:de hufvudtiteln): 

l:o) För skogsskötseln å ecklesiastika 
boställen: 
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Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt Domänstyrel
sens räkenskaper uppgått till följande belopp (Bil. 21 och 22): 

i Norrbottens och Kopparbergs län af 182,722 kronor 84 öre, 
däri inberäknadt influtna nottningsafgifter, och till afdik-
ningar å kronans skogar i de norrländska länen och Kop
parbergs län 94,307 kronor 51 öre. 

Sedan från bruttobeloppet af statsverkets skogsmedel 
7,755,455-96 kronor, jämte 55,809-19 kronor anslagen tillhö
rande uppbörd, afräknats samtliga utgifter, nämligen: 

så återstår för skogsväsendet en nettolehållmng af 5,645,83865 
kronor, af hvilket belopp likväl på grund af särskilda nå
diga bref af den 10 maj 1901 tillsammans 25,612-81 kronor 
under året användts till åtgärder mot insekten Nunnans 
härjningar — för hvilka åtgärder enligt nämnda nådiga 
bref af 1901 års skogsmedel anvisats 15,000 kronor —, 
hvarför endast ett belopp af 5,620,225 84 kronor kunnat 
godtgöras Statskontoret. 

Till jämtländska renbetesfjällens skogsfond, afsedd för 
inköp af marker till dessa fjälls utvidgning, inflöto under 
året genom skogsförsäljningar 103,774 kronor 50 öre, hvaraf 
till virkesutstämpling, arfvoden till biträdande jägmästare i 
tre revir, skogsbevakning, reseersättning m. m. 18,492 kronor 
26 öre utbetalades, och har Statskontoret godtgjorts 80,000 
kronor dylika fondmedel. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, hafva 
under året influtit 781,599 kronor 25 öre, af hvilken summa 
från Västerbottens län 39,921 kronor, Jämtlands län 147,809 
kronor, Västernorrlands län 189,477 kronor, Gräfleborgs län 
84,153 kronor, Kopparbergs län 58,556 kronor, Värmlands 
län 98,459 kronor o. s. v.; medan från sagda medel dels 
för skogsförsäljning, skogsföryngring, bevakning m. fl. kost
nader utbetalades 50,872 kronor 44 öre, dels i ersättning 
för utgifna förskott vid skogsindelning 14,352 kronor 88 Öre; 
hvarjämte till skogsföryngring, skogsindelning o. d. under 
året utbetalades 34,916 kronor 94 öre från ecklesiastika bo
ställenas skogsfond. Från hithörande skogar utanordnades 
enligt fastställda hushållningsplaner eller eljest gällande 
bestämmelser andelar i skogsafkastningen åt ecklesiastik
staten med tillhopa 241,920 kronor 98 öre äfvensom öfver -
lämnades dels till fonden för komministerbostället Rätans-
byn, hvilket förvaltas i Hernösands stiftsstyrelse, 13,543 
kronor 13 öre, och dels till åtskilliga församlingars kyrko
råd 9,618 kronor. 

in 

hvarjemte enligt Styrelsens räkenskaper behållning förefanns 
vid årets slut dels ä reservationsanslaget af 378,491 kronor 
66 öre och dels å extra anslagen till reglering af flottleder 

Domänstyrelsens berättelse för år 1901. 

från extra ordinarie anslagen: 

Besparingarna å anslagen utgjorde: 

från bestämda anslaget: 

från förslagsanslaget: 

från reservationsanslaget: 
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Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes 
därjämte till: 

Af ifrågavarande fondmedel jämte behållningen från 
föregående år har Statskontoret godtgjorts 432,344 kronor 
63 öre, tillhörande prästerskapets löneregleringsfond, 55,000 
kronor till ecklesiastika boställenas skogsfond och 10,000 
kronor till Älfdals pastorats regleringsfond samt 708 kronor 
50 öre till Lappmarks ecklesiastikverk. 

Såsom ofvan är nämndt, har i öfverensstämmelse med 
särskildanådigabeslut under berättelseåret för statens räkning 
förvärfvats skogsmark i flera orter för bildande af nya eller 
utvidgning af äldre leronoparker. För såväl dessa som för 
förut verkställda sådana köp redogöres i nedanstående 
tabell: 

Vid arets slut fanns en behållning å dessa skogsmedel 
af 278,499 kronor 75 öre, hvaraf dock större delen var 
disponerad, ehuru ännu icke utbetald eller omförd. 



Stockholm den 15 December 1902. 

Underdånigst 

F. CL:SON WACHTMEISTER. 

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

E. G. Sundberg. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 

1) Under indelning. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 

1) Under indelning. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 

1) De skogar för hrilka hnsh&llningsplanens faatställelseär betecknas med engelska typer äro interimistiskt ordnade. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 

1) 7:e blocket njindeladt 1901. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 

1) Efter Teritstäild skogsimderBÖkiiirig Jiar flerårig afyerkuirjgsrätt upplåtits å ungefär lalfya areaierj af denna kronopark. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 

l) Under indelning. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 

1) Under indelning. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 

1) Under indelning. 
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Bil. A. (Forts.) Kronoparker, år 1901. 

l) Under indelning. 
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Bil. B. Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, som blifvit till ordnad 
hushållning indelade. 

a. Skogar icke undantagna från arrendet. 



21 

B1l. B. (Forts.). Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, som blifvit till 
ordnad hushållning indelade. 

a. Skogar icke undantagna från arrendet. 
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Bil. B. Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, som blifvit till ordnad 
hushållning indelade. 

b. Skogar undantagna från arrendet. 

Bil. C. Civila boställens skogar, som blifvit till ordnad hushållning indelade. 
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Bil. D. Ecklesiastika boställens skogar, som blifvit till ordnad hushållning indelade. 

a. Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. D. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar, som blifvit till ordnad hushållning indelade. 

a. Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. D. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar, som blifvit till ordnad hushållning indelade. 
a. Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. D. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar, som blifvit till ordnad hushållning indelade. 
a. Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. D. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar. som blifvit till ordnad hushållning indelade. 
b. Under bevakning och skötsel af arrendator. 

Bil. D. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar, som blifvit till ordnad hushållning indelade. 
c. Skogar undantagna från boställen och ställda under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning. 
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Bil. E. Stockfångstskogar, utbrutna åt privilegierade sågverk, intill slutet af år 1901. 
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Bil. F. Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar vid slutet af år 1901. 
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Bil. G. Häradsallmänningar, år 1901. 

a. Under skogsstatens vård och förvaltning. 
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Bil. 1. Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar 
och utarrenderade hemman år 1901. 

A. Såldt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1901. 

A. Såldt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1901. 

A. Såldt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1901. 

A. Såldt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år l901. 

B. Till utsyningsberättigade utlemnadt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1901. 

B. Till utsyningsberättigade utlemnadt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1901. 

B. Till utsyningsberättigade utlemnadt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 

skogar och utarrenderade hemman år 1901. 
C. Till diverse ändamål användt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1901. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1901. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 
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Bil. 2. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1901. 
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Bil. 2. (Forts.) Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas ufkastning andel ingår till 
statsverket, år 1901. 



43 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 
afkastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1901. 
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Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 
afkastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1901. 
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Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 

afkastning medel ingå till presterskapets löneregleringsfond, år 1901. 
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Bil. 4. Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond år 1901. 
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Bil. 4. (Forts.) Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond år 1901. 
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Bil. 5. För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1901. 
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Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1901. 
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Bil. 6. Såldt virke, åverkadt å stockfångstskogar, nybyggen, kronohemman och enskildes 
skogar med inskränkt disposition, år 1901. 
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Bil. 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar år 1901. 
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Bil. 8. Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
r 1901 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 1901 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 1901 utlemnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 
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Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1901 utlemnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 
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Bil. 9. Längd öfver utsyningar år 1901 enligt § 53 Kongl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 
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Bil. 9. (Forts). Längd öfyer utsyningar år 1901 enligt § 53 Kongl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 
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Bil. 10. Utsyning af bok och vrakek år 1901. 
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Bil. 10. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek år 1901. 
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Bil. 11. Prisen på vanligast förekommande 
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skogseffekter i olika delar af landet år 1901. 
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Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande 
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skogseffekter i olika delar af landet år 1901. 
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Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande 
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skogseffekter i olika delar af landet år 1901. 
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Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande skogseffekter i olika delar af landet år 1901. 
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Bil. 12. Åverkadt virke å allmänna skogar år 1901. 
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Bil. 12. (Forts.) Åverkadt virke å allmänna skogar år 1901. 
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Bil. 13. I brist på köpare onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar år 1901. 
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Bil. 14. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt-
ningarna år 1901. 
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Bil. 14. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-

författningarna år 1901. 
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Bil. 15. Sammandrag öfver skogsingeniörernas verksamhet under år 1901. 

Bil. 16. Dödade rofdjur samt utbetalade skottpenningar år 1901. 
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Bil. 17. Husdjur, dödade af rofdjur år 1901. 

Bil. 18. Antal elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1901. 

1) Stipendier^utdelas ej, men samtliga ordinarie lärlingar åtnjuta underhållsmedel. 

Domånsiyrtltens berättelse för år 1901. Bilagor. 10 
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Bil. 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagt-
författningarna år 1901. 
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Bil. 19. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jagt-
författningarna år 1901. 
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Bil. 20. Statsverkets skogsmedel år 1901. 
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Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1901. 



78 

Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1901. 
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Bil. 21. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1901. 
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Bil. 22. Utgifter år 1901 från 



81 

reservationsanslag till skogsväsendet. 



82 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1901 från 



83 

reservationsanslag till skogsväsendet. 
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Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1901 från 
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reservationsanslag till skogsväsendet. 



86 
Bil. 23. Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1901. 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1901. 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1901. 



89 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1901. 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till presterskapets löneregleringsfond år 1901. 
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Bil. 24. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1901. 
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