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TILL KONUNGEN. 

-Uomänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva be
rättelse om skogsväsendet i riket för år 1902. 

Allmänna skogar. 
Kronoparkernas ytvidd, som vid berättelseårets början 

omfattade 4,530,988-63 hektar, har under året ökats med 
19,713-01 har och utgjorde således vid dess slut 4,550,701-G4 
har. 

Dessa förändringar hafva uppstått: 
dels genom inköp af mark till bildande af nya eller 

utvidgning af äldre kronoparker inom Karlstads, Asker-
Domuntityrelsens berättelse för ur 1902. 

sunds, Kinda, Ombergs, Bohus, Vadsbo, Sunnerbo, Tjusts, 
Ölands, Gottlands, Blekinge-Åhus. och Hallands revir, till
sammans 12,577-64 hektar, för hvilka markinköp här nedan 
under rubrik »Finanserna» närmare redogöres; 

dels därigenom att förra rustmästarebostället Vä mtl 
Björlida n:r 1 i Svftltornas revir, omfattande en areal af 
252-19 har, enligt kungl. bref den 27 april 1900 till krono
park afsatts; 

dels därigenom at t enligt med vederbörande privilegie-
innehafvare träffadt aftal till kronan öfverlåtits Bure såg
verks stockfångstskogar inom Norsjö och Burträsk revir om 
6,883-18 har. 



II Allmänna skogarnas ytvidd. Afverkning och utsyning. 

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

Öfverloppsmarkers areal är likaledes oförändrad sedan 
föregående berättelseår och utgör 696,65843 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 169,520-27 har, motsvarande 170,18099 
har föregående år. och har minskningen uppstått därigenom, 
at t 34 st. mindre kronoegendomar med en utmarksytvidd 
af 660-72 har blifvit försålda. 

Civila boställens utmarks ytvidd utgör 14,055-93 har. 
Ecklesiastika boställenas utmarks ytvidd, som vid be-

rättelseåretg början omfattade 348,951-79 har, har ixnder året 
minskats med 55'22 hektar, därigenom at t till Kungl. Forti
fikationen på grund af kungl. bref den 5 december 1901 
öfverlåtits ett område af Öfver-Luleå kyrkoherde- och kom
ministerboställe, och utgjorde de ecklesiastika boställenas 
ntmarksareal sålunda vid berättelseårets slut 348,896-57 har. 

Allmänna inrättningars hemman tillhörande skogar ut_ 
gjorde vid berättelseårets slut 44,577-45 har. 

Stockfångstskogarnas areal utgjorde vid berättelseårets 
skit 112,952-13 har mot 119,835-31 har föregående år, och 

har denna förändring uppkommit därigenom att, såsom förut 
blifvit nämndt, 6,883-18 har af Bure sågverk disponerade 
stockfångstskogar enligt aftal med innehafvaren till kronan 
öfverlåtits. 

Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar 
omfattade vid berättelseårets slut en areal af 32,572-23 har. 

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

Sammanlagda ytvidden af de allmänna skogarna, som 
föregående år utgjorde 6,599,631-05 har, uppgick vid be
rättelseårets slut till 6,611,74494 har. 

Hushållningsplaner hafva under året blifvit fastställda 
för 69 allmänna skogar mot 98 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-
loppmarker, oafvittrade skogar och utarrenderade hemman 
(Bil. 1 A, B och C): 

Sammanlagda kubikmassan häraf utgör 1,877,338-5 kbm., 
motsvarande 1,766,325'y kbm. föregående år. 

Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 
1,807,227-8 kbm. (Bil. 1 A), utgjordes 16 procent af ved 
samt kol- och tjärvirke, 18 procent af öfrigt smärre virke 
samt återstoden af timmervirke. 

Till utsyningsberättigade utlämnades 49,683'9 kbm., mot
svarande 45,825-4 kbm. föregående år (Bil. 1 B). 

Till diverse ändamål, såsom till vissa allmänna bygg
nader äfvensom till väganläggningar, hagnader m. m., verk
ställda utsyningar å allmänna skogar omfattade under året 
20,426-8 kbm. (Bil. 1 C), motsvarande 21,103-1 kbm. före
gående år. 

b) å boställsskogar, af hvilkas behållna afkastning medel 
ingå ti l l statsverket, hafva under året försålts (Bil. 2): 
Bjälkar och bjälkträd 59 st. 104-6 kbm. 
Sågtimmerträd 2,820 > 2,296-8 > 

Motsvarande belopp föregående år utgjorde 4,031'8 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): 

Ekar 15 st. 23-0 kbm. 
Bjälkar och bjälkträd 2,799 » 4,102-0 » 
Sågtimmerträd 108,669 » 68,158-5 > 



Afverkning och utsyning. III 

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

motsvarande 9,433-7 kbm. föregående år. 

c) å stockfång stskogar, nybyggens, kronohemmans och ett-
skildes under inskränkt disposition varande skogar åverkadt 
och för kronans räknings försåldt virke har under berättelse
året utgjort (Bil. 6): 

Af vrdkék och bok hafva efter ansökan från 102 inne-
hafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas utan 

motsvarande 15,897'4 kbni. föregående år. 

A ecklesiastika boställens skogar hafva därjämte till 
kyrko- och prästgårdsbyggnad för byggnadsskyldiges bekof 
utsynats (Bil. 5): 

motsvarande 1,379,184-4: kbm. föregående år. 

motsvarande 247,078-5 kbm. föregående år. 

f) å utbrutna stockfångstskogar, å nybyggen och krono
hemman samt hemman med inskränkt dispositionsrätt till 
skogen liafva på grund af § 53 i nådiga förordningen den 
26 januari 1894 åt därtill berättigade utsynats (Bil. 9): 

motsvarande 26,550-2 kbm. föregående, år. 

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

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



IV Virkets försäljning. Virkespris. Väganläggningar. 

motsvarande respektive 3,598 och 5,950 ekar samt 424 bokar 
om tillsammans 12,7118 kbm. föregående år. 

Virlcesförsaljningarna. Efter de starka prisfall, som in
träffade under år 1901, visade trämarknaden redan vid bör
jan af år 1902 tendens till stegrade priser. Vid tiden för 
höstauktionerna var ock efterfrågan på kronovirket mycket 
liflig. Det såldes därföre i allmänhet till fördelaktiga 
priser. 

Norrbottens distrikt. Af å axiktion utbjudna 768,057 träd 
erhöllos antagliga anbud å 605,553 timmerträd, hvarjämte 
under hand försålts 27,495 träd, hvadan sålunda till kom
mande års försäljningar kvarstodo 135,009 träd. Utom dessa 
försäljningar hafva 84,985 träd under året utstämplats och 
försålts för beredande af ökade tillfällen till arbetsförtjänst 
för länets af missväxt hemsökta befolkning. Medelpriset 
för å auktion försåldt virke från kronoskog utgör 2-46 kr. 
per träd eller för kubikmeter 3-84. Under hand hafva 
af revirförvaltarne inom distriktet försålts torr och vind
fälld skog till ett sammanlagdt belopp af omkring 200,000 
kronor. 

Hvad utdrifningen beträffar, har densamma fortgått 
under lämpliga förhållanden. Visserligen hindrades skogs-
körslorna i någon mån af den rikliga nederbörden och de 
ofta förekommande snöstormarna, men de kunde i stället 
bedrifvas dess längre i följd af en sen och kall vår. 

De stora snömassorna, som endast långsamt smälte, 
gåfvo en riklig och långvarig vattentillgång såväl i bäckarna 
som i de större vattendragen, hvadan förhållandena för 
virkesflottningen i allmänhet varit goda med undantag 
för Pite- och Stora Lule älfvar, hvilkas vattenmängd är 
beroende af fjällfloden, som på grund af den långsamma 
snösmältningen i högfjällen blef mindre än vanligt. 

Västerbottens distrikt. Redan vid början af berättelse
året visade sig tydlig tendens till prisstegring, hvilket för
anledde antagliga pris å de virkesposter, som såldes under 
hand. Vid tiden för höstens virkesauktioner var marknaden 
mycket gynnsam, antalet virkesspekulanter stort och de af-
gifna anbuden höga. Detta lyckliga förhållande gällde 
främst det virke, som utbjöds inom Ångermanälfvens och 
Umeälfvens flodområden, men sträckte sig i någon mån jäm
väl till Skellefteälfvens, Gideåns och Lögdeåns flodområden. 
Äfven det virke, som utbjöds efter Öreälfven, fann köpare 
till antagliga pris. I följd häraf återstodo oförsålda efter 
auktionerna endast några smärre poster rensningsvirke, hvil
ket därefter till större delen sålts under hand. På samma 
sätt hafva ytterligare ganska afsevftrda belopp rensnings-
virke afyttrats. Virkesköpare från Härnösands, Sundsvalls 
och Söderhamns distrikt hafva jämväl under berättelseåret 
infunnit sig å distriktets virkesauktioner å kronovirke. 

. Inom skilda delar af distriktet voro förhållandena för 
virkets utdrifning olika. Dock kan såsom allmän regel sä
gas, att drifningen i följd af de ofta återkommande snöfallen 
var försvårad, i vissa fall till den grad att arbetet för 
någon tid måste inställas, till dess längre fram på vintern 
väderleken åter blef lämpligare. 

Mellersta Norrlands distrikt. För det å offentlig auk
tion försålda virket har medelpriset per träd uppgått till 
5-60 kr. mot 2-85 kr. under föregående år eller 78 procent 
högre. Medelpriset för försålda torra och vindfällda träd 
uppgår dock ej till mera än 66 öre per träd, beroende på 
deras dåliga beskaffenhet. 

Virkets nedforsling till vattendragen har försiggått 
under gynnsamma förhållanden. Vårflottningen gick i all
mänhet dåligt och blef försenad, men, där virke blifvit kvar-
liggande, kunde detsamma nedflottas på hösten, då riklig 
vattentillgång förefanns. 

Gefle—Dala distrikt. I jämförelse med föregående år 
erhöllos goda pris nästan i alla revir utom beträffande träkol. 
Virkesutdrifning och flottning hafva fortgått under gynn
samma förhållanden. 

Bergslags distrikt. Å några få kronoparker har års-
afkastningen före försäljningen genom skogsförvaltningens 
försorg upphuggits och apterats uti för köpare begärliga 
sortiment. Eljest har virket sålts å rot. För kbm. har be
talats: för sågtimmerträd 5-71 ä 7-56 kr., för hustimmerträd 
4 ä 9-55 kr., för kolvirke 0-74 ä 1-71 kr. 

Upphugget virke har per kbm.. betingat följande pris, 
nämligen: sågtimmer 7-15 kr. och hustimmer 1021 kr. Vir
kets utdrifning har försiggått under lämpliga förhållan
den. 

Östra distriktet. Virkesförsäljningen från allmänna 
skogar har omfattat sammanlagdt 44,457 kbm., däraf 54 
procent äro sålda under hand och 46 procent å auktion. Af 
virket äro 33 procent sålda rotstående och 67 procent efter 
npphuggning. Prisen å ved och kol hafva varit låga. Vir-
kesutdrifningen har fortgått under i allmänhet gynnsamma 
förhållanden. 

Västra distriktet. Det utsynade saluvirket har dels upp
huggits före försäljningen, dels försålts rotstående. Försälj
ningen har i allmänhet skett å auktion, men dessutom hafva 
å vissa skogar underhandsförsäljningar förekommit. Virkes
prisen hafva varierat betydligt inom de olika reviren. I 
allmänhet hafva väderleksförhållandena varit lämpliga för 
virkets utdrifning. 

Smålands distrikt. Virkesprisen hafva varit i stigande 
med undantag för ekvirke. Utdrifningsförhållandena hafva 
varit tillfredsställande. 

Södra distriktet. I allmänhet har virket sålts rotstå
ende — endast hjälpgallringsvirke har upphuggits före för
säljningen — samt å offentlig auktion. Endast vindfällen, 
smärre virkesposter samt en del ekar hafva sålts under hand. 
Prisen hafva varit tillfredsställande och utdrifningsförhål
landena goda. 

Virkesprisens växlingar inom distriktens särskilda revir 
framgå af Bil. 11. 

Väganläggningar. Inom ett flertal revir af Norrbottens 
distrikt hafva för samfärdselns underlättande vägar och 

vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp beviljats 
(Bil. 10): 
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stigar blifvit uppröjda och spånglagda för en sammanlagd 
kostnad af 1,663 kronor. 

Äfven inom Mellersta Norrlands och Gene-Dala distrikt 
hafva vägarbeten under året blifvit utförda, inom det förra 
distriktet för en kostnad af 2,903 kr. 57 öre. 

Inom Bergslags, Östra, Västra, Smålands och Södra 
distrikten hafva äldre vägar förbättrats, hvilka vägarbeten 
kostat inalles 14,008 kr. 34 öre. Nya vägar å de allmänna 
skogarna inom nyssnämnda distrikt, med undantag af det 
Södra, hafva under året anlagts med en sammanlagd längd 
af 28,765 meter. 

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

Pajala revir. I Parkaj oki med bi vatten hafva under 
förra året påbörjade flottledsarbeten afslutats; kostnaden 
uppgick till 15,029-78 kr. 

Torncå revir. I Svansteins vattendrag hafva utförts 
reparationer af dammar m. m. för 493-20 kr. 

• Angeså revir. En dammbyggnad jämte nybyggnader 
och reparationer af en del kistor utförda i Kattan för en 
kostnad af 4,040-93 kr. 

Storbackens revir. I Stora Lule älf är uppförd en ny 
stenarm vid Porjus, hvarjämte äldre byggnader är o repare
rade, allt för en sammanlagd kostnad af 6,597-27 kr. 

Varriså revir. Äldre dammar reparerade i Kuollejaur 
och Hvitbäoken för 1,845-92 kr. 

Arjepluogs revir. I Rappenälf ven hafva utförts rensnings-
och byggnadsarbeten för 11,944-35 kr. 

Mahnesjaurs revir. I Malmesjaursdammen en del mindre 
reparationer utförda för 735 kr. 

Skogstorpsanläggningar. Skogstorpens antal, som vid 
föregående års slut utgjorde 268, hafva innevarande år ökats 
med 64. Vid årets slut voro därjämte 80 skogstorpsansök
ningar under utredning. Byggnadsskyldigheterna hafva 
under berättelseåret fullgjorts vid 38 torp, och hafva re
spektive skogstorpare härför uppburit dem tillkommande 
statsbidrag med tillsammans 19,000 kronor. 

Hägnadsarbeten. Inom de södra distrikten, dar dessa ar
beten hufvudsakligen förekomma, hafva under berättelseåret 
— förutom reparationer af gammal hägnad för en kostnad af 
974 kr. 5 öre — nya hägnader till en sammanlagd längd af 
cirka 6,000 meter uppförts för en summa af 727 kr. 77 öre. 

Skogsträdens frösättning. Tillgången å 1- ä 2-årig tall-
kott har under berättelseåret likasom under året förut varit 
ringa i hela landet samt därjämte af ganska dålig beskaf
fenhet. Tillgången å mogen grankott var under året myc
ket växlande i olika delar af landet, men torde i sin helhet 
få anses bättre än under föregående år. 

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: 

141,933-75 kr. 

Motsvarande summa föregående år var 136,939-29 kronor, 
hvaraf 93,65564 kronor för fullständig kultur å 4,624-11 har 
och 43,283-65 kr. för hjälpkultur å 2,399-71 har. 

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

Norrbottens distrikt. Det ogynnsamma inflytande, som 
den långvariga torkan år 1901 utöfvat å förefintliga sådder 
och själfföryngringar, synes i någon mån uppvägts af se
naste sommarens rika nederbörd. 

Västerbottens distrikt. Inom tre revir har skogsodling 
ägt rum under berättelseåret. Resultaten af äldre skogs
kulturer äro ingalunda gynnsamma, och anses skälet härtill 
böra sökas däri, att något skogsfrö från nordliga trakter ej 
finnes i handeln tillgängligt utan måste tagas från syd
ligare orter. 

Mellersta Norrlands distrikt. Utom kulturerna inom 
distriktet hafva under året inom en del revir hyggesrens
nings- och markberedningsarbeten utförts för en samman
lagd kostnad af 7,161 kr. 38 öre. 

Gefle—Dala distrikt. Resultaten af skogssådderna hafva 
i allmänhet utfallit väl. 

Bergslags distrikt. På de allmänna skogarna i södra 
delen af Enköpings revir och å en del sådana i de 
öfriga reviren har gräsväxten och alltför stark betning 
försvårat föryngringen. Eljest är föryngringen inom di
striktet ganska nöjaktig. Planteringar å ett flertal af ofvan
nämnda skogar hafva emellertid under året blifvit utförda. 

Östra distriktet. Höstens kalla och regniga väderlek 
har haft ett ogynsamt inflytande på skogskulturerna, sär-
skildt på sådderna. 

Västra distriktet. Skogskulturerna hafva trots den reg
niga och kalla sommaren i allmänhet gått tämligen väl till. 

Smålands distrikt. Arets kulturer hafva i allmänhet 
lidit af den kalla och våta väderleken, hvarför plantorna äro 
svaga och mångenstädes utgångna. Äldre plantor däremot 
hafva utvecklat ovanligt långa och vackra skott. 

Södra distriktet. Inom detta distrikt hafva årets kul
turer gått väl till. 

Dikningsarbeten å de allmänna skogarna. För utförande 
af sådana arbeten inom de norra länen har jämväl under 
berättelseåret ett extra anslag af 150,000 kronor varit an-
visadt. Inom de två nordligaste länen hafva dikningsarbetena 
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fortgått på sätt nedanstående tabell närmare utvisar. Af 
derstädes under arbete varande 65 särskilda dikningsföretag 
hafva 20 afslutats, innehållande 174,931 kubikmeter gräfnings-
massa och en sammanlagd dikeslängd af 146,443 meter. 
Kostnaden har utgjort 59,526 kr. 23 öre. Utom de i tabellen 
upptagna företag hafva mindre dikningsarbeten utförts inom 
Norrbottens län, omfattande en dikeslängd af 9,284 meter. 
1 allmänhet har årets väderlek varit ogynnsam för dikning-
arnas bedrifvande, enär i följd af den rikliga nederbörden 
vattenståndet varit alltför högt. Undersöknings- och plan
läggningsarbeten hafva emellertid på vanligt sätt fortgått 
och omfattat inom de två nordligaste länen 34 särskilda 
sankmarkslägenheter om tillsammans 2,980 hektar. För att 
bereda aflopp från dessa lägenheter och torrlägga vissa delar 
af desamma har kostnaden beräknats till 80,523 kronor, 
gräfningsmassan till 249,272 kubikmeter och dikeslängden 
till 209,045 meter. 

Afven inom Gefle—Dala distrikt hafva enahanda under
sökningar bedrifvits och omfattat 95 trakter om tillsammans 
6,041 hektar, därvid aflopp och delvis torrläggning be
räknats kosta 140,078 kronor med en gräfningsmassa af 
566,519 kubikmeter och en dikeslängd af 326,103 meter. 
Med medel från ofvannämnda extra anslag hafva därjämte 
utförts dikningsarbeten inom Mellersta Norrlands och Grefle— 
Dala distrikt, nämligen i det förra distriktet 50,000 meter 
diken för 15,91142 kronor och i det senare distriktet 24,268 
meter diken för omkring 7,000 kronor. 

Inom öfriga distrikt hafva dikningarna uppgått till: 

Skogseldar hafva under berättelseåret i anseende till 
den regniga sommaren endast undantagsvis förekommit. 
Sålunda omnämnes från de tre norra distrikten, att sko
garna i ovanligt ringa mån varit utsatta för eldskada. 
Enahanda uppgifves förhållandet varit i de sydliga di
strikten. 

Et t undantag härifrån utgör den betydande eldskada, 
hvilken Alf dalens kronopark inom Gefle—Dala distrikt varit 
utsatt för. Revirförvaltarens årsberättelse innehåller härom 
hufvudsakligen: tvenne skogseldar hafva inträffat å parken, 
af hvilka den ena den 16 juni härjade inom tredje blocket 
en skogstrakt af 30 hektar beväxt med gles, äldre tall och 
någon ungskog, hvilken senare förstördes. Yida större om
fattning och betydelse erhöll emellertid den andra skogselden, 
som midsommarafton utbröt inom sjette och sjunde blocken 
och som genom långvarig torka och den vid tillfället rå
dande stormen äfvensom genom brist af släckningsmanskap 
fick en sådan utbredning, att en areal af omkring 4,000 

har blef af elden härjad på båda sidor om Rotälfven. Skogs
trakterna utgjordes till väsentlig del af tallhedar dels i 
öfveråriga dels i medelålders bestånd af god växtlighet, och 
skogselden öfvergick därföre snart till toppeld, så att skogs
bestånden blefvo så svårt skadade att de skyndsamt måste 
afverkas. Ehuru det brandskadade virket såldes till fördel
aktiga pris, och skadan genom skogens förstörelse därigenom 
icke blef så kännbar, har däremot marken å en del af brand
fältet tagit svår skada i synnerhet inom sjunde blocket med 
sitt läge i fjällsluttning, där skogsföryngring, om icke ab
solut omöjliggjord, dock blifvit ytterst försvårad. 

Orsaken till båda skogseldarnas uppkomst är enligt 
revirförvaltarens uppgift att söka i ovarsamt handhafvande 
af eld. 

Stormskador af betydenhet hafva förekommit å skogarna 
inom Västerbottens, Grefle—Dala, Östra, Västra och Smålands
distrikt; särskildt inom det sistnämnda distriktet har stormen 
under natten mellan den 25 och 26 december svårt härjat 
i skogsbestånden. Sålunda har efter denna storm måst å 
de allmänna skogarna till försäljning utstämplas vindf^lld 
skog till ett belopp af 105,509 kbm. 

Skogsinsekter. Beträffande nunnehärjningen, som uti 
Södermanland under flera eller färre år pågått å 4 skilda 
områden nämligen å Viråområdet, Björksundsomrädet, Fi-
holm och Askon under Tullgarns kronopark, har öfver-
jägmästaren anfört: Som det hösten 1901 visade sig, att 
härjningarna å Viråområdet nalkades sitt slut, enär larv
pesten under sommaren varit yt terst intensiv, och endast 
ett fåtal fjärilar kommit till utveckling, ansågs det onödigt 
att under berättelseåret vidtaga några bekämpningsåtgärder. 

På Björksundsområdet, där insekten under år 1901 vi
sade sig mer lifskraftig, fortsattes limningsarbeten under 
påföljande vår, och gåfvo de här gjorda observationerna vid 
handen, att visserligen larver i stort antal blifvit utkläckta, 
men att endast några enstaka fjärilar utvecklades. 

A härjningsområdet vid Piholm afverkades under vin
tern 1901—02 all ägglagd granskog, men utkläcktes under 
våren å de kvarlämnade tallarna massor af larver, som 
syntes raskt utveckla sig på bekostnad af tallbarren, tills 
larvpesten, antagligen på grund af larvernas otjänliga föda, 
plötsligt uppträdde och hastigt utbredde sig, så att larverna 
nästan utan undantag dogo. 

Hvad slutligen angår Åskon, så hade äfven här under 
vintern omfattande afverkning af äggbelagd granskog blifvit 
utförd, delvis åtföljd af limning i kanten af den kvarläm
nade skogen. Resultatet däraf blef, att under sommaren 
högst få larver anträffades. — Inom mellersta och södra 
delarna af landet har barkborren (Tomicus typograpJius) 
anställt skada å granskogen. Från Finspångs revir om
nämnes härjning af frostfjärilen på löfskog. För Malmö
hus revir uppgifves, att ollonborrens larver äfven under 
detta år uppträdt som skadedjur i plantskolorna och å skogs
odlingarna. 

Annan skada och sjukdom på skogen. Skada af rådjur 
omförmäles från Ombergs revir, Smålands och Södra 
distrikten. För Hallands revir uppgifves a t t hararna 
göra ej obetydlig skada i plantskolorna i synnerhet å bok-
plantor. 
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Skogsåverkan å de allmänna skogarna har i nämn
värd utsträckning förekommit endast i Norr- och Väster
bottens distrikt, och utgör det olofligen afverkade virket 
(Bil. 12): 

Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke har be
räknats till l,81(il kbm. 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot 
skogs för fattningarna under berättelseåret uppgingo till 333, 
hvaraf 95 uppskjutna från föregående år, hvarvid sva
randena i 203 mål fälldes, men frikändes i 45, medan 85 
mål vid årets slut voro oafgjorda. Adömda böter uppgingo 
till 5,580 kr., hvarjämte ådömts skadeersättning med till
sammans 3,502 kr. 14 öre (Bil. 14). Motsvarande belopp 
föregående år utgjorde 3,455 kr. i böter ooh 3,412 kr. 5G 
öre i skadeersättning. 



Enskildes skogar. IX 

Motsvarande siffror år 1901 voro 508 hemmansskogar 
och 798,862 träd utsynade. 

Vid sågar och lastageplatser hafva beslagtagits inom 
Norrbottens distrikt 1,595 undermåliga sågtimmer och 8,898 
spärrar. 

2:o) Utsyning och stämpling, jämlikt §§ 53 och 56 af nådiga 
skogsförordningen den 26 januari 1894 m. fl. författningar, 
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 Bil. 9 i sammanhang med 
utsyningar å nybyggen, kronohemman och stockfångst-
skogar. 

'ö-.o) Skogsuppskattning samt upprättande af af verknings
planer för de under punkt 2 omförmälda slag af hemman, 
hvilka förrättningar under året omfattat: 

Under föregående år uppskattades skogen vid 645 hem
man eller byar, innehållande 234,074-70 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 Gottland 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 8 egendomar, och har 
skogsförsäljningsförbud meddelats för 2 af dessa. 

5:o) I Hallands, Blekinge—Ahus och Engelholms revir 
befintliga, 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 2,253-99 kbm., motsvarande 
947-2 kbm. föregående år. A flygsandsfälten hafva utplan
terats 169,900 st. diverse plantor, och i plantskolorna där
städes utsatts 14-5 kg. diverse frö. 

För skogsodlingens främjande har under år 1902 ett 
extra statsanslag af 70,000 kronor varit anvisadt för att i 
mån af tillgång tilldelas landsting och hushållningssällskap, 
som understödja enskilda skogsodlare genom tillhandahål
lande af skogsfrö och plantor till billigt pris eller beredande 
af kostnadsfritt biträde vid skogsodlingsarbeten, dock med 
villkor att statsbidrag icke må till något län utgå med 
högre belopp än 4,000 kronor för hvarje landstingsområde, 
äfvensom att efter årets utgång redogörelse öfver anvisade 
statsbidrags användning skall af vederbörande afgifvas till 
Konungens befallningshafvande. Och har detta anslag för
delats på de olika länens landsting och huhållningssällskap 
på sätt nedanstående tabell utvisar: 

11 

Enskildes skogar. 

I enlighet med den för enskildes skogar gällande lag
stiftning hafva följande förrättningar blifvit af skogs-
tjänstemännen utförda, nämligen: 

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

Norrbottens distrikt: 

Västerbottens distrikt: 

Västerbottens distrikt; Gefle—Dala distrikt: 
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Af tabellen inkämtas, att landsting och bushållnings-
sällskap tillsammans anvisat 107,450 kronor till skogsod
lingens främjande. Om därtill lägges det af riksdagen 
anslagna, på länens landsting och hushållningssällskap för
delade beloppet 68,400 kronor, uppgår summan af för ända
målet tillgängliga medel för året till 175,850 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 55 
egendomar skogsodlats 215 har. 

I Södermanlands län har verkställts skogsodling å 144 
har samt undervisning i skogsodling meddelats vid folk
skolor, hvarjämte skogsplantor tillhandahållits afgiftsfritt. 

I Östergötlands län äro kultiverade 340 har. 
I Jönköpings län hafva skogsodlats 337 har. 
I Kronobergs län har kostnadsfritt tillhandahållits 

skogsfrö och plantor samt sakkunnigt biträde vid kultu
rernas utförande. 

I Kalmar läns norra landstingsområde hafva skogsodlats 
omkring 230 har. 

I Kalmar läns södra landstingsområde tillhandahålles 
enskilda hemmansägare kostnadsfritt plantor och frö äfven-
som fritt planteringsbiträde af en hos hushållningssällska
pet anställd plantor. 

I Gottlands län hafva från hushållningssällskapets 
plantskolor utdelats 32,000 plantor, hvarjämte utsatts 22 
kg. frö. 

Inom Blekinge, Kristianstads och Hallands län beräknas 
hafva skogsodlats tillsammans 1,517 har, och inom Malmöhus 
län hafva utlämnats 768,300 plantor samt 48 kg. frö. 

I Göteborgs och Bohus län hafva af hushållningssäll
skapet efter rekvisition utlämnats 1,823 feg. skogsfrö samt 
1,078,500 plantor. 

I Älfsborgs län hafva genom därvarande 2:ne hushåll
ningssällskaps försorg kultiverats omkring 1,307 har, hvar
vid 1,829 kg. frö och 1,273,925 plantor af olika slag åtgått. 

I Skaraborgs län har tillsammans 2,300 kr. tilldelats 
hushållningssällskapets olika kretsafdelningar för tillhanda
hållande åt allmänheten af skogsfrö och plantor samt 157" 50 
har kalmark kultiverats. 

Af de inom Värmlands län tillgängliga medel för skogs
odlingens främjande hafva anvisats dels till järnkontorets 
praktiska kolareskola, dels för understödjande af en skogs-
ingenjörs verksamhet inom länet, dels ock för af giftsfritt 
tillhandahållande åt allmänheten af skogsfrö och plantor. 

Inom Örebro län hafva genom landstings och hushåll
ningssällskaps försorg skogsodlats 181'8 har samt genom 
dikning torrlagts och förbättrats 216-7 har vattensjuk skogs-
mark. 

1 Västmanlands län hafva skogssådd och plantering 
skett å en areal af inalles 249 har. 

Skogsingenjörernas verksamhet. Under berättelseåret 
hafva till enskildes tjänst varit anställda 6 med statsmedel 
aflönade skogsingenjörer. Deras verksamhet (Bil. 15) har 
omfattat 20 af rikets län eller alla utom Norr- och Väster
bottens, Örebro samt Grottlands län. Förrättningarna hafva 
å 355 förrättningsställen upptagit sammanlagdt 602 dagar. 

Med afseende å förrättningarnas beskaffenhet hafva 
skogsingenjörernas arbeten bestått ut i : 

hvarförutom undervisning i skogsskötsel vid landtbruks-
skolor och andra läroanstalter upptagit 18 dagar samt 43 
dagar användts till andra förrättningar uti till skogshus
hållningen hörande frågor. 

Jakten. 

Till jaktvårdens befrämjande hafva under berättelse
året liksom under föregående år en del åtgärder vidtagits 
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af landsting, hushållningssällskap, kommuner, jaktvårds
föreningar m. fl.; och omförmälas här nedan enligt skogs
tjänstemännens meddelanden en del uppgifter härutinnan. 

Inom Norrbottens län arbetar Norrbottens läns jakt
vårdsförening för älgens fredande genom anställande af älg
polis samt för jaktförfattningarnas efterlefnad, för hvilket 
senare ändamål premier utbetalas åt dem, som kunna visa 
sig hafva genom angifvelse föranledt fällande dom å utöf-
vare af oloflig älgjakt eller annorledes bidragit till älgens 
fredande. 

Inom Västerbottens län arbetar sedan föregående år 
»Västerbottens läns jaktvårdsförening». 

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

Jämtlands län. Inom länet har under året bildats 
»Jämtlands läns jaktvårdsförening», och utbetalar lands
tinget för dödandet under tiden 15 april—15 oktober af räf, 
fjällräf och mård 3 kronor för hvarje djur. 

Gefleborgs 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. »Dalarnes jaktvårdsförening» utbe
talar belöning för vård af rapphöns, och Särna sockenmän 
hafva anslagit medel till belöning åt angifvare af tjuf-
skytte. 

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 att 
utgå som skottpenningar med 3 kr. för räf och berguf, 2 
kr. för dufhök och 10 öre för kråka, hvarjämte äfven Udde
holms jaktvårdsförening utbetalar ersättningar för hufvud-
sakligen inom egna marker dödade rofdjur. 

Af Örebro, Västmanlands och Uppsala läns landsting 
hafva anvisats anslag till skottpremier för räf, berguf och. 
dufhök 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 488-50 kr. af statsmedel, 500 
kr. af landstinget och 250 kr. af hushållningssällskapet. 
För främjande af jaktvården inom länet verkar Svenska 
Jägarförbundets 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. Jägaregillen arbeta på en förbättrad jaktvård 
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 Skaraboi-gs läns jaktvårdsförening och 
Göteborgs jaktsällskap utbetalat premier för dödande af 
skadliga roffåglar. 

Kalmar, Jönköpings och Kronobergs läns landsting 
hafva äfvenledes ixtbetalat 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 2:ne jakt
vårdsföreningar 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 13,355 kr. 
77 öre (Bil. 16) motsvarande 9,184 kr. 16 öre föregå
ende 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 1901, dels å andra sidan premier sannolikt 
icke uttagits för alla under året dödade djur. 

Af landsting, hushållningssällskap, menigheter och jakt
vårdsföreningar hafva under året utgifvits penningbelöningar 
för dödande af räf, uf, hök m. fl. skadliga djurarter till 
ett belopp af 66,698 kr. och 40 öre (Bil. 16), motsvarande 
63,489 kr. och 6 öre föregående år. 

Under berättelseåret af skogspersonalen eller genom dess 
försorg vid domstol anhängiggjorda åtal för förbrytelser mot 
jaktlagarna uppgingo till 124, hvaraf 26 mål uppskjutna 
från föregående år, och slutbehandlades af dessa 62, hvar-
vid i 50 mål svaranden fälldes, men i 12 frikändes, öfriga 
62 mål voro vid årets slut icke af gjorda (Bil. 19). Adömda 
böter i jaktmål, där svaranden fällts, uppgingo till 4,895 
kr. och ådömd skadeersättning till 1,205 kr., motsvarande 
respektive 1,605 kr. och 4 kr. föregående år. 

Under berättelseåret hafva enligt från läns- och kom
munalstyrelserna inkomna uppgifter inom landet dödats 
följande antal rofdjur, nämligen 44 vargar, 16 lodjur, 72 
jftrfvar, 22,076 räfvar, 603 mårdar, 47 uttrar, 1,012 salar, 
260 örnar, 387 ufvar, 12,455 hökar, 140,640 kråkor. 

Af björn, för hvilken skottpenningar numera ej utbe
talas, hafva under året enligt skogstjänstemännens iipp-
gifter skjutits 13 st. inom Norrbottens län. Föregående år 
skötos 11 st. i de norra länen. 

Till bedömande af den förlust, som rofdjuren tillfoga 
landet genom husdjurs dödande, har, med stöd af genom 
länsstyrelserna bekomna primäruppgifter, sammandrag, upp
rättats (Bil. 17) utvisande, att följande antal husdjur blif-
vit under berättelseåret af rofdjur dödade, nämligen: 5,719 
får, 112 getter, 1,800 renar och 66,703 fjäderfä. Dessa djurs 
sammanlagda värde har uppskattats till 123,190 kr. 11 öre, 
motsvarande 101,581 kr. 13 öre föregå cmde år. 

Af jämförelsen mellan det inom landet såsom premier 
för dödade rofdjur utgifna penningbeloppet 80,054 kr. 17 
öre och värdet af de utaf rofdjur dödade husdjuren 123,190 
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kr. 11 öre framgår betydelsen af att anslag beviljas till 
dylika premier. 

Angående nyttigt vildt meddelas: 
Ä {^stammen är i Norrbottens län inom de flesta revir 

stadd i ökning och utbreder sig allt längre inåt lappmar
kerna. Inom Jockmocks revir är dock en minskning af 
stammen iakttagen. Fasta älgstånd saknas ännu inom Piteå, 
öfre Byske och Arvidsjaurs revir, om än enstaka kring-
ströfvande djur äfven här uppehålla sig. 

Under året hafva inom sagda län dödats sammanlagdt 
506 älgar, däraf 155 under förbjuden tid. 

I Västerbottens län synes äfven ökning i älgstammen 
vara för handen. Särskildt är detta fallet inom södra de
larna af länets kustland, hvarest t. ex. inom en skogskom
plex med vackra ungskogar af tall älgen blifvit så talrik, 
at t han föröfvat högst betydande skada å skogen. Inom 
länet i fråga hafva under året dödats 60 älgar, däraf 12 
under förbjuden tid. 

I Mellersta Norrlands distrikt anses älgståndet ha bibe
hållit sig vid samma storlek som föregående år. Under 
lofgifven tid har nnder året i distriktet enligt uppgift dö
dats 126 älgar. 

I G-efie—Dala distrikt är älgtillgången i Norra och 
Västra Helsingland mindre god, hvaremot tillgången å älg 
i Gästrikland och Dalarna ökats, och är särskildt inom 
Klotens revir älgstammen talrik. 

I Bergslagsdistriktet är älgen talrikt förekommande, 
varande dock en minskning iakttagen inom Västerås och 
Arvika revir. 

Inom Östra distriktet är älgtillgången i allmänhet god, 
oaktadt ett stort antal älgar årligen fällas — under berät
telseåret enligt lämnade uppgifter tillsammans 349 st., däraf 
4 under förbjuden tid. 

I Västra distriktet uppgifves älgstammen vara stadd i 
ökning. 

I Smålands distrikt förekommer älgen allmänt inom 
Värends revir, men saknas å Öland, där endast undantagsvis 
en och annan visat sig. 

I Södra distriktet synes tillgången på älg hafva ökats. 
Rådjur hafva under året förekommit på en del sko

gar inom Gefle—Dala och Bergslags distrikt, i Stock
holms, Södermanlands och Östergötlands län har stammen 
något ökats, talrika äro rådjuren inom Västra distriktet, 
men uppgifves dock tillgången inom några revir af nyss 
nämnda distrikt, särskildt Vartofta, Marks och Svältornas 
revir, såsom minskad. I Smålands och Södra distrikten äro 
rådjuren allmänna, undantagandes å skogstrakterna inom 
Blekinge—Ahus revir. 

Haren har i allmänhet haft en medelgod årgång i Norr
botten, god i Västerbotten, medelmåttig i Mellersta Norr
lands distrikt, medelgod i Gefle - Dala och Bergslags distrik
ten, god i Östra distriktet, dålig i Västra distriktet med 
undantag af Vadsbo och Bohus revir, hvarest tillgången är 
god, hvilket senare äfven är fallet inom Smålands och Södra 
distrikten. 

Årgången å tjäder och orre har varit dålig i Norr-
och Västerbotten, medelgod i Mellersta Norrlands och i Gefle 
—Dala distrikt samt dålig i öfriga delar af landet. 

Ripa och järpe hafva haft medelmåttig årgång. 
Mapphö-nsen hafva i allmänhet inom landet haft en 

medelgod årgång. 
Sjöfågel. Tillgången har varit dålig eller medelmåttig 

inom hela landet, sämst i Norrland. 

Skogsundervisningen. 

Vid skogsinstitutet var ordinarie elevernas antal under 
vårterminen 35 i högre och 6 i lägre kursen. Af dessa ut
examinerades 11 från högre och 6 från lägre kursen. Sedan 
vid höstterminens början 21 elever antagits i högre kursen 
och 9 i den lägre, utgjorde sålunda elevantalet vid berät
telse årets slut 45 i högre och 9 i lägre kursen (Bil. 18). 
Under året hafva 4 elever i högre kursen i stipendier tillde
lats sammanlagdt 1,000 kronor. 

Den teoretiska undervisningen har under föreläsnings
tiderna haft den omfattning, nedan uppställda tabell ut
visar. 
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Under läsårets tvenne terminer utförda arbeten hafva 
som vanligt bestått uti upprättande af skogshushållnings
planer med karterenovationer, afvägningsprofiler samt kost
nadsförslag för väganläggning och torrläggning af vatten
sjuk mark. 

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

tiden 21—31 maj, 
dels för yngre afdelningen å Bjurfors kronopark geo-

detiska och taxatoriska arbeten under ledning af läraren i 
geodesi under tiden 15 juli—30 september samt under samma 
tid jämväl zoologiska och botaniska exkursioner under 
vederbörande lärares ledning, 

dels för äldre afdelningen vid Malingsbo å Klotens krono
park öfningar i mätning, taxering, tillväxtundersökning m.m. 
under lektorns i skogsmatematik ledning under tiden 15 juli 
—30 september samt botaniska och zoologiska exkursioner. 

Lärarepersonalen vid institutet har utgjorts af 1 di
rektör, 2 lektorer, 2 lärare på extra stat samt 5 extra lä
rare, hvarjämte 2 extra jägmästare varit förordnade att 
såsom assistenter biträda vid de praktiska öfningarna under 
sommaren. 

Af statens 7 skogsskolor, Ombergs i Östergötland, Klo
tens i Västmanland, Bispgårdens i Jämtland, Bjurfors i 
Västmanland, Hunneberg i Västergötland, Kolleberga i Skåne 
samt Grönsinka i Gestrikland, äro de tvenne förstnämnda 
afsedda att förbereda till inträde vid skogsinstitutet, de 
öfriga fem att utbilda skogsbetjänte, och har vid dessa 
senare kostnadsfri undervisning meddelats åt 10 ordinarie 
elever vid hvardera skolan, hvarförutom extra elever åt
njutit undervisning vid Bispgårdens, Grönsinka, Bjurfors 
och Kolleberga skogsskolor (Bil. 18). 

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

Afven under berättelseåret har statsbidrag utgått till 
Skogshålls enskilda skogsskola. 

Följande publikationer rörande skogs- och jaktväsendet 
hafva under berättelseåret utkommit: »Tidskrift för skogs
hushållning», utgifven af C. G. Holmerz, 30:de årgången, 
»Skogsvännen», utgifven af Th. Örtenblad och K. Freden-
berg, 2:dra årgången, »Årsskrift från föreningen för skogs
vård i Norrland», 10:de årgången, »Skogvaktaren», utgifven 
af Gustafsson, 12:te årgången, »Svenska Jägarförbundets nya 
tidskrift», utgifven af A. Wahlgren, 40:de årgången samt 
»Svenska Kennelklubbens tidskrift», utgifven af Abr. Fors
sell, 10:de årgången. 

Forstliga försöksanstalten. 
På sätt i skogsväsendets årsberättelser förtiden 1876 — 

1895 blifvit omförmäldt, hafva undersökningar under dessa 
år utförts af Meteorologiska centralanstalten rörande sko
garnas inflytande jpå klimatet, nederbörden, vattenmängden 
i sjöar och floder m. m.; och de vid dessa undersökningar 
vunna resultat föreligga i H. S. Hambergs afhandlingar 
»Om skogarnas inflytande på Sveriges klimat», publicerad 
i förenämnda årsberättelser för åren 1884, 1887 och 1895. 

Att äfven i de rent forstliga och forstbotaniska frågorna 
behofvet af experimentala undersökningar skulle göra sig 
gällande var en gifven följd af skogshushållningens fort
gående utveckling inom landet. 

Efter att under åren 1884—1892 hafva föranstaltat om 
vissa undersökningar i berörda afseenden, hvilkas resultat 
publicerats i årsberättelserna, nämligen »Om Norrbottens 
skogar» af C. G. Holmerz ooh Th. Örtenblad 1885, »Om 
skogarna och skogshushållningen i Norrland och Dalarna» 
af Th. örtenblad 1893, »Skogsundersökningar i Norrland och 
Dalarna», af Alb. Nilsson och K. G. G. Norling 1894, äfven-
som forstligt botaniska undersökningar af Alb. Nilsson, 
gjorde Domänstyrelsen underdånig framställning om inrät
tande af en forstlig försöksanstalt. På därom aflåten nådig 
proposition till 1901 års riksdag beviljades det för ända
målet äskade anslaget, hvarefter sedan 1902 års riksdag 
godkänt staten för försöksanstalten, nådiga stadgar för den
samma den 9 maj samma år utfärdades. 

Under anstaltens första arbetsår hafva hufvudsakligen 
förberedande arbeten utförts. 

Förra delen af sommaren användes dels till undersök
ningar i Norrland för utseendet af lämpliga fält för hjälp-
gallringsförsök, dels till studier öfver fjäll- och fjällgräns
skogarnas betydelse och beskaffenhet. För sådant ändamål 
besöktes flera kronoparker i Västerbottens län. Under den 
senare delen af sommaren gjordes förberedelser för hjälp-
gallringsförsök å skogar inom södra och mellersta delarne 
af landet. Dessutom har under året anstaltens botanist 
företagit resor till södra Sverige och Jylland för att dels 
i Lund taga kännedom om frökontrollen, dels i Jylland 
studera ljunghedskulturer, samt hans assistent verkställt 
undersökningar i vissa forst-botaniska hänseenden. Under 
vintern hafva anstaltens tjänstemän varit sysselsatta med 
bearbetande af sommarens undersökningar. 

Skogsadministrationen. 
Utöfver gällande stat, utgörande 9 öfverjägmästare-, 

89 jägmästare-, och 348 kronojägarebefattningar, 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 skogsingenjörer, 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 inom 
Västerbottens, Jämtlands, Kopparbergs, Värmlands, Väster
götlands, Kalmar och Kristianstads län. 

Finanserna. 
I föregående årsberättelse uppgafs taxeringsvärdet af 

dåvarande kronoparker, flygsandsfält, kronoöfverloppsmarker 
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och till kronan återfallna stoekfångstskogar till 79,487,842 
kronor. Lägges till denna summa värdet af under året inköpta 
kronoparker och till kronan återfallna stockfångstskogar, 
erhålles för samtliga ifrågavarande skogar vid berättelse
årets slut ett totalvärde af 80,586,561 kronor. 

Under år 1902 uppgick sammanlagda beloppet af stats
verkets skogsmedel till 6,138,77009 kr. (Bil. 20). 

Dessa medel utgjordes af: 

Motsvarande inkomst utgjorde år 1901 7,755,455-96 kro
nor eller l,616,fi85'87 kronor mer än berättelseårets. 

Orsaken härtill är att söka däri, att köpeskillingen för 
det i de norrländska länen försålda kronovirket inflyter 
först under påföljande år, och då, på sätt i årsberättelsen 
för år 1901 är omförmäldt, ett väsentligt prisfall under 
detta år inträffade med åtföljande reducerade auktionspris 
och inställda afverkningar, bar verkan däraf blifvit synlig 
först under år 1902. 

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 ocb utsyning å vissa skogar bar 
utgjort (se Bil. 20): 

l:o) För skogsskötseln å ecklesiastika 
boställen: 

2:o) För skogsskötseln å häradsall-
männingar: 

3:o) Utsyningsafgifter för de norra 

För skogsväsendet under år 1902 beviljade, å rikssta
tens nionde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 21): 

Ordinarie anslag (9:de hufvud titeln): 

Förslagsanslag: 

Reservationsanslag: 

Ii vartill kommer uppbörd: 

Extra ordinarie anslag (9:de Imfvudtitein): 

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

från förslagsanslaget: 

från reservationsanslaget: 
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hvarjämte enligt Styrelsens räkenskaper behållning förefanns 
"vid årets slut dels å reservationsanslaget af 620,900 kronor 
87 öre och dels å extra anslagen till reglering af flottleder 
i Norrbottens och Kopparbergs län af 265,147 kronor 11 öre, 
däri inberäknadt influtna flottningsafgifter, och till afdik-
ningar å kronans skogar i de norrländska länen och Koppar
bergs län 101,241-15 kronor. 

Sedan från bruttobeloppet af statsverkets skogsmedel 
6,138,770-09 kronor, jämte 33,501-49 kronor anslagen tillhö
rande uppbörd, afräknats samtliga utgifter, nämligen: 

Besparingarna å anslagen utgjorde: 

från extra ordinarie anslagen: 

så återstår för skogsväsendet en nettobehållning af 3,832,168 
kronor 66 öre, sedan till inkomster lagts återdebitering till 
anslaget för åtgärder mot skadeinsekten nunnan 138 kr. 
65 öre. 

Nettobehållningen under de närmast föregående åren 
ntgj orde: 

till hamnanläggning i Grrankullaviken å 

Det tillfälliga nedgåendet i berättelseårets nettosiffra beror, 
på sätt ofvan under rubriken skogsmedel är näinndt, på 
1901 års starka prisfall med åtföljande reducerade auktions
pris och inställda afverkningar. 

Till jämtländska renbetesfjällens skogsfond, afsedd för 
inköp af marker till dessa fjälls utvidgning, inflöto under 
året genom skogsförsäljningar 149,621 kronor 52 öre, hvaraf 
utbetalades till virkesutstämpling, arfvoden till biträdande 
jägmästare i tre revir, skogsbevakning, reseersättning m. m. 
19,912 kronor 60 öre. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, hafva 
under året influtit 621,246 kronor, hvaraf från Jämtlands 
län 57,990 kronor, Västernorrlands län 119,005 kronor, Gräfle-
borgs län 110,265 kronor, Kopparbergs län 58,954 kronor, 
Värmlands län 88,894 kronor, Jönköpings län 30,973 kronor 
o. s. v.; medan från sagda medel dels för skogsförsäljning, 
skogBiöryngring, bevakning m. fl. kostnader utbetalades 
56,919 kronor 97 öre, dels i ersättning för utgifna förskott 
vid skogsindelning 4,505 kronor 71 öre. Eran hithörande 
skogar utanordnades enligt fastställda hushållningsplaner 
eller eljest gällande bestämmelser andelar i skogsafkast-
ningen åt ecklesiastikstaten med tillhopa 171,104 kronor 
5 öre äfvensom öfverlämnades dels till Bergs pastorats reg
leringsfond, som förvaltas af domkapitlet i Hernösand, 8,209 
kronor 47 öre, dels till Marksjö pastorats regleringsfond, 
hvilken förvaltas af domkapitlet i Kalmar, 6,000" kr. och 
dels till åtskilliga församlingars kyrkoråd 9,085 kronor 
50 öre. 

Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes 
därjämte till: 



XVI Skogsmarksförvärf. 

Såsom ofvan är nämndt, har i öfverensstammelse med 
särskilda nådiga beslut under berättelseåret för statens räk
ning förvärfvats skogsmark i flera orter för bildande af 

nya eller utvidgning af äldre kronoparker. För såväl dessa 
som för förut verkställda sådana köp redogöres i nedan
stående tabell: 



Skogsmarksförvärf. X V I I 

Underdånigst 

F. CL:SON WACHTMEISTER. 

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

K. Hanström. 

Ziomätutyrehens berättelse för år 1902. I l l 





B I L A G O R . 

DomätutyreUem berättelse får år 1902. Bilagor. 1 



Bil. 1. Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar 
och utarrenderade hemman år 1902. 

A. Såldt virke. 

2 



3 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1902. 

A. Såldt virke. 



4 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1902. 

A. Såldt virke. 



5 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1902. 

A. Såldt virke. 



6 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1902. 

B. Till utsyningsberättigade utlemnadt virke. 



7 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1902. 

B. Till utsyningsberättigade utlemnadt virke. 



8 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1902. 

B. Till utsyningsberättigade utlemnadt virke. 



9 

Bil 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1902. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 

Domänstyrelsms berätltlse för är 1902. Bilagor. 



10 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1902. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



11 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1902. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



12 

Bil. 2. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1902. 



13 
Bil. 2. (Forts.) Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas ufkastning andel ingår till 

statsverket, år 1902. 



14 

Bil. 3. Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas afkastning 
medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1902. 



15 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 
afkastning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1902. 



16 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar af hvilkas 
afkastning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1902. 



17 

Bil. 4. Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond år 1902. 

Domänstyrehens berättelse för år W02. Bilagor. 3 



18 

Bil. 4. (Forts.) Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1902. 



19 

Bil. 5. För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1902. 



20 

Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1902. 



21 

Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1902. 



22 

Bil 6. Såldt virke, åverkadt å stockfångstskogar, nybyggen, kronohemman och enskildes 
skogar med inskränkt disposition, år 1902. 



23 

Bil. 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar år 1902. 



24 

Bil. 8. Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1902 utlemnadt virke. 

A. Till delegarnes omedelbara disposition. 



25 

Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1902 utlemnadt virke. 

A. Till delegarnes omedelbara disposition. 

Oomåustyrelsens berättelse fur år 1902. Bilagor. 4 



26 

Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1902 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



27 

Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1902 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



28 

Bil. 9. Längd öfver utsyningar år 1901 enligt § 53 Kongl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



29 

Bil. 9. (Forts). Längd öfver utsyningar år 1901 enligt § 53 Kongl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



30 

Bil. 10. Utsyning af bok och vrakek år 1902. 



31 

Bil. 10. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek år 1902. 



32 

Bil. 11. Prisen på vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet år 1902. 

33 

Domånstyrelsens berättelse för ur 1902. Bilaga 



34 

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



skogseffekter i olika delar af landet år 1902. 

35 



36 

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



37 

skogseffekter i olika delar af landet år 1902. 



38 

Bil. 12. Åverkadt virke å allmänna skogar år 1902. 



39 

Bil. 12. (Forts.) Åverkadt virke å allmänna skogar år 1902. 



40 

Bil. 13. I brist på köpare onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar år 1902. 



41 

Bil. 14. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt
ningarna år 1902. 



42 

Bil. 14. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs
författningarna år 1902. 



43 

Bil. 15. Sammandrag öfver skogsingenjörernas verksamhet under år 1902. 

Bil. 16. Dödade rofdjur samt utbetalade skottpenningar år 1902. 



44 

Bil. 17. Husdjur, dödade af rofdjur år 1902. 

Bil. 18. Antal elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1902. 

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



45 

Bil. 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1902. 



46 

Bil. 19. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1902. 



Bil. 20. Statsverkets skogsmedel år 1902. 

47 



48 

Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1902. 



Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1902. 

49 

Domänstyrelstiis berättelse for nr 1902. Bilayor. 



50 

Bil. 21. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1902. 





52 

Bil. 22. Utgifter år 1902 från 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

53 



54 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1902 från 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

55 

*) HUraf kr. 23,225: 69 trafikkostnader a Bftnghjvnminr—Klotens järnväg. 



56 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1902 från 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

57 

Domänrtyrcliau berättelse för är 1902. Bilagor. 8 



58 

Bil. 23. Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1902. 



59 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1902. 



60 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1902. 



61 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1902. 



62 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1902. 



63 

Bil. 24. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1902. 
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