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TILL KONUNGEN. 

l /omänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva be
rättelse om skogsväsendet i riket för år 1903. 

Allmänna skogar. 
Kronoparkernas ytvidd, som vid berättelseårets början 

omfattade 4,550,701 64 hektar, har under året ökats med 
13,554-03 har och utgjorde således vid dess slut 4,564,255'67 
har. 

Denna arealförändring har uppstått: 
dels genom inköp af mark till bildande af nya eller 

utvidgning af äldre kronoparker inom Västerdalarnes, Karl
stads, Stockholms, Finspångs, Ombergs, Kinda, Grottlands, 

Vadsbo, Bohus, Tjusts, Kalmar, Jönköpings, Sunnerbo, Hal
lands, Angelholms och Malmöhus revir, tillsammans 19,592-59 
hektar, för hvilka markinköp här nedan under rubrik »Fi
nanserna» närmare redogöres; 

dels därigenom, att vid utarrendering eller försäljning 
af kronoegendomar skogsmark af dylik egendom blifvit af-
satt till kronopark, nämligen i 

Burträsk revir, där af indragna militieb ostället Fred
riksberg 16623 har enligt nådigt bref den 27 februari 1903 
af satts till kronopark; 

östra Jämtlands revir, där af indragna militiebostället 
Skogen 75583 har enligt nådigt bref den 10 maj 1901 af-
satts till kronopark; och 

DomänttyrtUem berättelse för år 1903. I 



II Allmänna skogarnas ytvidd. Afverkning och utsyning. 

Västra Jämtlands revir, där af indragna militiebostället 
Vången N:o 1 244-07 har enligt nådigt bref den 24 januari 
1902 af satts till kronopark; 

dels därigenom att 183-45 har af Bodens kronopark en
ligt nådigt bref den 17 april 1903 öfverlåtits till arméför
valtningen ; 

dels därigenom att 27-34 har af kronoparken Bränn
heden enligt nådigt bref den 11 maj 1900 afsatts till ut
vidgning af Bastuträsks stationsområde; 

dels ock därigenom, att enligt nådigt bref den 8 maj 1903 
till Enontekis kommun öfverlåtits 6,994-50 har af Muonio 
kronopark i utbyte mot den skogsmark, som vid afvittrings-
beredningen inom Enontekis socken afsatts till sockenall -
männing. Som afvittringen inom ofvannämnda socken ännu 
ej afslutats, kan exakt uppgift om det nya områdets areal 
ej lämnas, livadan detta område liksom ofvannämnda om
råden af Bodens och Brännhedens kronoparker skola från-
räknas kronoparkernas totalareal. 

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

Kronoöfverloppsmarkernas areal är såtillvida ökad, att 
det vid afvittringsberedningen i Enontekis socken till all
männing afsatta område, som enligt förberörda n. bref den 
8 maj 1903 skall i utbyte mot ofvanomformälda område af 
Muonio kronopark bibehållas för kronans räkning, bör såsom 
kronans öfverloppsmark anses, tills detsamma vid afvittrin-
gens afslutande afsättes till kronopark. Den i föregående 
årsberättelse för öfverloppsmarker uppgifna arealen bör där
för ökas med omkring 6,99i har eller till 703,652 har i jämnt 
tal. 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 167,490-88 har, motsvarande 
169,520-27 har föregående år, och har minskningen uppstått 
dels därigenom, att, såsom under rubriken >Kronoparker» är 
närmare angifvet, 1,166-73 har blifvit till kronopark afsatta, 
dels därigenom, att 22 st. mindre kronoegendomar med en 
utmarksytvidd af 872-66 har blifvit försålda. 

Civila boställens utmarks ytvidd utgör 14,055 9 3 har. 
Ecklesiastika boställenas utmarks areal, som vid berät

telseårets början omfattade 348,896-57 har, har under året 

ökats med 100-00 har, och har förändringen uppkommit där
igenom, a t t komministerbostället Pers torp med en u tmarks
ytvidd om 142-06 ha r försålts samt komministerboställena 
ödestugu Östergård med 104-06 har u tmark och Bondtorp 
med 138-00 har u tmark inköpts. De ecklesiastika boställe
nas u tmarksareal utgjorde sålunda vid berät telseårets s lu t 
348,996-57 har . 

Allmänna -inrättningars hemman t i l lhörande skogar ut
gjorde vid berättelseårets slut 44,577-45 har . 

Stockfångstskogarnas areal är oförändrad och utgör 
112,952-13 har. 

Statens till berg shandtering ens understöd anslagna sko
gar omfattade vid berät telseårets slut en areal af 32,572-23 
har. 

Härads allmänning ar, inberäknadt s. k. besparingsskogar 
eller sockenallmänningar i Norrbottens, Gäfleborgs och Kop
parbergs län, ha under året undergåt t följande förändringar, 
nämligen: 

dels at t , såsom under rubriken »Kronoparker» är när
mare angifvet, 6,994-50 har af Muonio kronopark öfver-
låt i ts t i l l JEnontekis kommun för bildande af sockenallmän-
ning, 

dels a t t t i l l u tv idgning af Memmings härads allmän
ning i Östergötlands län inköpts egendomarna 1/« manta l 
Ingeltorp, 1/» manta l Baggetorp, 1/a manta l St. Yäsentorp med 
en sammanlagd areal af 271-51 har. Häradsal lmänningars , 
däri inberäknadt s. k. besparingsskogar och sockenallmän
ningar i Norrbot tens, Gäfleborgs och Kopparbergs län, areal 
utgjorde sålunda vid årets slut 647,743-05 har. 

Sammanlagda ytvidden af de allmänna skogarna, som 
föregående år utgjorde 6,611,744-94 har, uppgick vid berät
telseårets s lu t t i l l 6,637,629-16 har. 

Hushållningsplaner hafva under åre t blifvit fastställda 
för 89 al lmänna skogar mot 69 st. föregående år. 

Afverkning och utsyning å de a l lmänna skogar, från 
hvi lka försäljning ske t t för s tatsverkets eller för under sta
tens förvaltning s tä l ld fonds räkning, hafva enligt från 
skogstjänstemännen t i l l domänstyrelsen inkomna uppgifter 
haft följande omfat tn ing: 

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



Afverkning och utsyning. III 

Sammanlagda kubikmassan häraf utgör 2,055,684-8 kbm., 
motsvarande 1,877,338-5 kbm. föregående år. 

Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 
1,974,261-7 kbm. (Bil. 1 A.), utgjordes 16 procent af ved 
samt kol och tjärvirke, 23 procent af öfrigt smärre virke 
samt återstoden af timmer. 

Till utsyningsberättigade utlämnades 56,110-3 kbm., 
motsvarande 49,683-9 kbm. föregående år. (Bil. 1 B.) 

Till diverse ändamål, såsom till vissa allmänna bygg
nader, äfvensom till väganläggningar, hägnader m. m. verk
ställda utsyningar å allmänna skogar omfattade under året 
25,312-8 kbm. (Bil 1 C), motsvarande 20,426-8 kbm. föregå
ende år. 

b) å ioställsskogar, af hvilkas behållna afkastning me
del ingå till statsverket, hafva under året försålts (Bil. 2)r 

Motsvarande belopp föregående år utgjorde 4,9383 kbm. 

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

motsvarande 145,6986 kbm. föregående år. 

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

e) å häradsallmänningar, som förval tas af skogsstaten, 
hafva dels t i l l delägarnes disposition, dels t i l l diverse än
damål, såsom åt bevakarepersonalen, t i l l hägnader m. m., 
u t syna t s följande belopp (Bil. 8): 

motsvarande 28,966'5 kbm. föregående år. 

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

motsvarande 11,369"8 kbm. föregående år. 

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

motsvarande 3322 kbm. föregående år. 

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

motsvarande 28,0440 kbm. föregående år. 



IV Afverkning och utsyning. Virkets försäljning. 

motsvarande 172,134-7 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): 

motsvarande respektive 2,213 och 2,453 ekar samt 338 bokar 
om tillsammans 2,7319 kbm. föregående år. 

Vid årets virkes försäljning ar har, frånsedt några af de 
nordligaste reviren, kronovirket vunnit afsättning till fullt 
nöjaktiga priser. Detta gynnsamma förhållande har sträckt 
sig till alla virkesslag, äfven dem, som äro af mindre varde 
och i allmänhet visat sig svårsålda. Sålunda har i de norra 
distrikten det s. k. rensningsvirket, bestående af torra, 
vindfällda eller annorledes skadade träd, kunnat afyttras 
till ett belopp, som öfverstiger föregående årets afsättning 

af sådant v i rke med omkring 140,000 kubikmeter . Resul
ta te t af årets försäljningar kan i de t hela betecknas såsom 
mycket fördelaktigt . -

Luleå distrikt. Af å aukt ion u tb judna -457,635 t r äd 
erhöllos antagl iga anbud å 384,631 t immerträd, hvadan så
lunda i detta d is t r ik t t i l l kommande års försäljningar kvar-
stodo 73,004 träd. Medelpriset för å auktion forsåldt vi rke 
från kronoskog utgjorde 2-54 kronor per t r äd eller 387 
kronor för kubikmeter . Dessutom hafva af jägmästarne 
med domänstyrelsens medgifvande under hand försålts om-, 
kr ing 57,600 kubikmeter torra, vindfällda och skadade t räd , 
ved och t jä rv i rke för omkring 65,000 kronor. 

Utdrifningen försiggick i a l lmänhet under mycket gynn
samma förhållanden. F lo t tn ingen aflöpte äfven lyckligt , 
ehuru vårfloden var sen. 

Skellefteå distrikt. Af å auktion salubjudna 432,193 
t immer t räd erhöllos an tagl iga anbud å 397,678 t räd. Dess
utom hafva sedermera under hand försålts 20,273 träd, 
hvadan al l tså t i l l kommande års försäljningar kvarstodo 
allenast 14,242 träd. Medelpriset för, å auktion forsåldt, 
v i rke från kronoskog utgjorde 3-52 kronor per t immerträd, 
motsvarande för kubikmeter 548 kronor. Af jägmäs ta rna 
hafva dessutom i enlighet med styrelsens medgifvande "un
der hand försålts 133,000 kbm. torra, vindfällda eller mera 
skadade träd, ved och t järvi rke för 145,000 kronor. 

Jämföras de under året i Luleå och Skellefteå d is t r ik t 
erhållna auktionsprisen med det föregående årets, v isar sig 
i desamma en höjning af omkring 20 procent. 

TJtdrifning och fiottning af det försålda virket ha inom 
dis t r ik te t försiggått under synnerl igen gynnsamma omstän
digheter. 

Umeå distrikt. Inom dis t r ik te t ha r under året a l l t å 
auktion utbjudet virke från kronoskogar försålts t i l l pris , 
som öfverstego föregående års. De högsta prisen betingade 
virket i Fredr ika , Asele och N o r r a Lycksele revir med 6"20 
kronor per t r ä d eller 8-10 kronor per kubikmeter i det först
nämnda och något öfver 5 kronor per t r äd eller 8 kronor 
per kubikmeter i de t v å senare reviren. I öfriga revir va
rierade prisen mellan T90 och 4-26 kronor per t r äd eller 
4 å 7 kronor per kubikmeter . An ta l e t virkesspekulanter 
var ej b lot t inom Västerbot tens län u tan äfven från Väster-
norrlands och Gäfleborgs län större än tillförne. Dessutom 
hafva med styrelsens medgifvande af j ägmäs ta rne under 
hand försålts omkring 121,500 kubikmeter torra, vindfällda 
eller mera skadade t räd , ved och tjärvirke, t i l l s törre delen 
för a t t bereda t i l lfälle t i l l arbetsförtjänst å t personer, som 
genom de senaste årens missväxt däraf var i t i behof. 

TJtdrifning och nedflottning af det försålda virket hafva 
sket t under gynnsamma förhållanden. E n d a s t inom Fred
r ika revir har utdrifningen försvårats af snöstormar, som 
hindrade t immervägarnas uppehållande öfver sjöarna. 

Mellersta Norrlands distrikt. Arsutsyningen inom detta 
dis t r ikt har vid auktionerna bet ingat pris , som i betrak
tande af virkets beskaffenhet kunna betecknas såsom syn
nerligen goda. T i l l belysande af såväl de olika virkessla
gens beskaffenhet och försäljningsbelopp som ock hela 
afkastningens förhållande t i l l skogsarealen, har öfverjäg-
mästaren u ta rbe ta t för dis t r iktet nedanstående redogörelser: 

Af vrakek och ioh hafva efter ansökan från 187 inne-
hafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fallas utan 
vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp beviljats 
(Bil. 10): 



Virkets försäljning. 

a) å auktion försåldt virke från kronoparker. 

b) under hand försåldt virke från kronoparker. 

c) virkesafkastningens förhållande till kronoparksarealen. 

1) Däraf 40,37481 har kronoparker inom Dorotea socken af Västerbottens län. 
2) Däraf ntgöres 18,02282 har af inköpta kronoparkerna Hede, Känne ocb Björnberget, å hvilka ingen afverkning förekommit. 

v 



VI Virkespris. Väganläggningar. Flottleder. 

Virkets utdrifning och flottning hafva under året i all
mänhet försiggått under gynnsamma förhållanden. 

Gäfle—Dala distrikt, I allmänhet har virket inom 
distriktet försålts till goda och jämförelsevis höga priser. 
Inom Norra Hälsinglands, Västra Hälsinglands och Alfda-
lens kronopark i Österdalarnes revir ha virkesprisen ställt 
sig något lägre än föregående år, beroende detta till stor 
del på afverkningstrakternas mindre gynnsamma läge och 
hvad Älfdalens kronopark beträffar därpå, att ej obetydlig 
mängd brandskadad skog ingått i försäljningsposterna. 

Utdrifning af timret synes ha försiggått gynnsamt utom 
i Norra Hälsinglands, Gästriklands och Kopparbergs revir, 
där tidigt inträffad snösmältning delvis hindrat framföran
det af virke ur skogarna. 

Bergslagsdistriktet. I distriktet har årsutsyningen till 
största delen sålts rotstående. Rensnings- och hjälpgall-
ringsvirket däremot har i de flesta revir upphuggits och 
apterats i för köpare begärliga sortiment. Försäljningen af 
virket har i allmänhet skett å auktion, endast en mindre 
del, hufvndsakligen rensningsvirke, har sålts under hand. 
Virkesprisen hafva i allmänhet varit goda och visat uppåt
gående tendenser. Afven från distriktet såldt träkol har 
betingat något bättre priser än föregående år. 

Utdrifningen af virket har under året synnerligen för
svårats genom under året rådande svåra väderleksförhållan
den, då nämligen slädföret upphörde och sjöarna gingo upp 
redan i januari och februari månader. Stora virkespartier 
blefvo därför kvarliggande i skogarna. Endast i Asker-
snnds och Örebro revir ha utdrifningarna försiggått någor
lunda gynnsamt. 

Östra distriktet. Af under året skedd försäljning af 
virke från de allmänna skogarna har 43 procent försålts å 
auktion och 57 procent under hand samt 69 procent efter 
upphuggning och 31 procent å rot. Prisen å ved och träkol 
ha under året stigit, medan virkesprisen i öfrigt ej under
gått någon större förändring. 

Utdrifning af virket har på grund af brist på snö i 
början af året försvårats och delvis omöjliggjorts. 

Västra distriktet. Virket har i allmänhet sålts å auktion 
i de olika orterna, dels å rot, dels upphugget och sorteradt 
i olika dimensioner. Det senare kräfver afsevärdt mera ar
bete, och den tid, som tages i anspråk för virkets upparbet-
ning, kan stundom så utsträckas, att försäljningen af en del 
af årets afverkning fördröjes till påföljande år. Synnerligast 
inträffar detta ofta i de fall, då man öfvergår från det 
förra till det senare försäljningssättet. Så skedde under 
berättelseåret inom Kinne och Dalslands revir, i följd hvaraf 
en stor del af årsafverkningon inom dessa båda revir ej 
hunnit under året försäljas. Prisen hafva under året varit 
synnerligen goda för alla slag af virke. 

Utdrifningen af virket har på grund af bristande snö
tillgång och mild väderlek under en stor del af vintern ägt 
rum under synnerligen ogynnsamma förhållanden. 

Smålands distrikt. Virket säljes i allmänhet rotstående 
och å auktion. Endast en mindre del, hufvndsakligen be
rednings- och rensningsvirke, samt småposter af sämre ek 
säljas under hand, liksom ock en del poster, hvilka å auktion 
i följd af för låga anbud ej kunnat där försäljas. Under 

året har dock betydligt större underhandsförsäljningar än 
vanligt måst företagas till följd af Btormhärjningarna. Pri
sen å gröfre virke ha inom. Kalmar och Västbo revir varit 
högre än föregående års. I öfriga revir ha prisen varit un
gefär desamma som förut och kunna i stort sedt anses fullt 
tillfredsställande. 

Utdrifningen af virket har i hög grad försvårats på 
grand af bristande snötillgång. 

Södra distriktet. I allmänhet upphugges endast hjälp-
gallrings- och rensningsvirket, och säljes såväl detta som 
det å rot stående i regeln å auktion. Endast rensningsvirke, 
en del smärre virkesposter i öfrigt samt mindre värdefulla 
ekar säljas under hand. Virkesprisen inom Blekinge — Ähus 
revir ha varit ungefär lika med dem under 1902, inom Mal
möhus revir något lägre till följd af de stora stormfällnin
garna af ståndskog å privatskogarna inom reviret, inom 
Hallands revir högre än föregående års samt inom Angel-
holms revir i allmänhet ganska goda äfven beträffande det 
vindfällda virket, där detta ej varit för mycket spridt. 

Vintern har varit mindre tjänlig för virkesutdrifningen, 
och denna har i synnerhet inom de revir, där vindfällen i 
afsevärd mån förekommit i skogarna, varit förenad med stora 
svårigheter. 

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

Väg anläggningar. Inom Luleå och Skellefteå distrikt 
häfva under året omfattande arbeten -för spångning och upp
rensning af stigar och vintervägar inom de allmänna sko
garna ägt rum för en kostnad af 25,414-21 kronor. På 
samma gång dessa arbeten äro till gagn för skogarna, har 
därigenom beredts arbetsförtjänst åt den genom årets miss
växt nödlidande befolkningen. 

Äfven inom Umeå, Mellersta Norrlands och Gäfle—Dala 
distrikt hafva såväl nya vägar anlagts som äldre vägar för
bättrats, och uppgick kostnaden härför i de både sistnämnda 
distrikten till 8,984-42 kronor. 

Inom Bergslags, Östra, Västra, Smålands och Södra 
distrikten hafva äldre vägar förbättrats för en sammanlagd 
kostnad af 16,70921 kronor. Nya vägar å de allmänna sko
garna i nyssnämnda distrikt hafva anlagts med en längd af 
46,485 meter och kostnad af 15,796-^0 kronor. 

Flottledsarbeten. I kronans flottleder hafva under be
rättelseåret följande arbeten blifvit utförda: 

Luleå distrikt: 
Torneå revir. I Svansteins vattendrag hafva verkställts 

påbyggnader af kistor m. m. för 2,287-25 kronor. I Puosti-
joki har damm reparerats för 911-16 kronor, h varjämte ar
betena för flottleds ordnande i Luojoki under året utförts 
och afslutats för en kostnad af 8,416'58 kronor. 

Tärendö revir. En dammbyggnad i Kvarnån har utförts 
för 5,646-7 5 kronor. 

Skellefteå distrikt: 
Varriså revir. Dammen i Kuollejaur har reparerats och 

delvis ombyggts för en kostnad af 3,591-80 kronor samt en 
del reparationsarbeten i Sikån och Hvitbäcken utförts för 
11982 kronor. 

Malmesjaurs revir. Kompletterings- och reparationsar
beten hafva utförts i Trollforsen för 2,39396 kronor. 
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Öfre Byske revir. Öfre Vistån har under året flottbar-
gjorts från dess källsjö Lomträsket till Ilötselet vid Njolle-
jaurbäckens utlopp; kostnaden uppgick till 14,04636 kronor. 

Inom Gäfle—Dala distrikt och Österdalarnes revir hafva 
strömrensningsarbeten påbörjats i Gryfvelåns och Kalkans 
vattendrag, och uppgår den härför under året nedlagda kost-
neden till 21,534'54 kronor. 

Hägnadsarbeten. Inom de södra distrikten, där dessa 
arbeten hufvudsakligen förekomma, hafva under berättelse
året — förutom reparationer af gammal hägnad för en kost
nad af 5,601 kronor 6 öre — nya hägnader till en samman
lagd längd af 108,966 meter uppförts för en summa af 
13,597 kronor 2 öre. 

Skogsträdens frösättning. Tillgången å tvåårig tallkott 
har under berättelseåret varit mindre god, utom i Skellefteå 
och Gäfle—Dala distrikt, där tillgången uppgifvits vara god 
men grobarheten hos fröet dålig, beroende detta på den 
regniga och kalla sommaren. Tillgången å ettårig tallkott 
och grankott har inom hela landet varit ringa eller ingen. 

Skogsodling och åtgärder för återväxtens befrämjande. 
På sätt i föregående berättelser omnämnts, hafva efter hand 
i mån af större efterfrågan å smärre virkesdimensioner yp
pats ökade tillfällen att vid afverkningen tillgodose skogs-
föryngringen i de norrländska skogarna. Bäckrensningar 
och dikning af sänka marker hafva ock i samma syfte ut
förts, livarom. här nedan lämnas särskild redogörelse. Hvad 
själfva skogsodlingsarbetena angår, hafva de fortgått på 
vanligt sätt och haft följande omfattning: 

Motsvarande summa föregående år var 141,933-75 kronor, 
hvaraf 102,039-67 kronor för fallständig kultur å 4,888-17 
har och 39,89408 kronor för hjälpkultur å 1,865-19 har. 

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

Skellefteå distrikt. På grund af svårigheter att till 
skäligt pris erhålla ett för de nordliga delarna af landet 
lämpligt skogsfrö ha helt obetydliga skogsodlingar verk
ställts. Den rikliga nederbörden under försommaren hade 
ett gynnsamt inflytande på verkställda sådder och själffor-
yngringar, och uppgifves återväxten vara tillfredsställande 
med undantag af å de högre belägna lappmarksområdena. 

Umeå distrikt. Skogsodling har under året ägt rum i 
tre revir. Dessutom hafva löfträdsgallring och hyggesbe
redning verkställts i tre revir för en sammanlagd kostnad 
af 1,23487 kronor. 

Mellersta Norrlands distrikt. Utom kulturerna hafva 
inom distriktet äfven utförts hyggesrensningar och mark
beredningar för inalles 9,03077 kronor. 

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

JB er g slags distriktet. Skogsodlingar, såväl sådd som plan
tering, ha ägt rum inom alla distriktets revir, och synas 
årets kulturer i allmänhet gå t t väl till. Återväxten i öfrigt 
är i allmänhet tillfredsställande; dock framhålles, att minsk
ning i höjdtillväxten under året observerats. 

Östra distriktet. Skogsodlingarna på våren verkställdes 
under gynnsamma väderleksförhållanden, och sägas kultu
rerna i allmänhet lämnat tillfredsställande resultat utom på 
Gottland, där nästan fullständig brist på nederbörd under 
hela sommaren orsakade, att en stor del af plantorna tor
kade. Från alla revir klagas öfver att det använda fröet 
visat sig mindre godt och frösådderna därför ej lämnat nöj
aktigt resultat. 

Västra distriktet. Arets kulturer hafva lidit af den 
kalla och regniga sommaren, hvarför plantorna, i synner
het af gran, voro jämförelsevis små och svagt utvecklade. 

Smålands distrikt. Arets kulturer hafva gått tämligen 
väl till utom i kustreviren och Eksjö revir, där kulturerna 
lidit något af den starka vårtorkan. 

Södra distriktet. Skogskulturerna hafva i allmänhet 
gåt t väl till. Dock anföres, att i Malmöhus revir till följd 
af den ogynnsamma väderleken år 1902 skotten af gran och 
bok ej hunnit mogna och därför under sist förflutna vinter 
bortfrusit. 

Dikningsarbeten å de allmänna skogarna. I de norra 
distrikten under föregående år påbörjade, ej afslutade dik-
ningar hafva under berättelseåret fortsatts. Nya sådana ha 
ock anordnats. Vid arbetenas utförande ha emellertid ogynn
samma väderleksförhållanden förorsakat svårigheter. Så
lunda meddelas från Luleå och Skellefteå distrikt, att såväl 
den regniga sommaren som vinterns tidiga inbrott hindrat 
arbetenas fortskridande i beräknad omfattning. Diknings-
ackord, som anmälts till afsyning under oktober månad, 
kunde till följd af snö och issvall i många fall ej besik
tigas och afsynas. Jämväl i Gäfle—Dala distrikt, där stora 
dikningsföretag påbörjats inom Alfdals och Hamra krono
parker, klagas äfven öfver det af regnet uppkomna höga 
vattenståndet, hvarigenom dikningar och bäckrensningar i 
vissa fall måste afbrytas eller ej ens kunde påbörjas. Detta 
förhållande hade i sistnämnda orter gjort dikningsarbetet 
mindre begärligt, hvarför svårighet mött a t t erhålla till
räcklig arbetsstyrka. De till utförande under året bestämda 
arbetena hade därför ej medhunnits. Arbetsprisen voro 
emellertid utom å Älfdals och Hamra kronoparker, där de 
af nyssnämnda skäl ställt sig tämligen höga, lägre än före
gående årets. I tabellen å följande sidor, som upptager årets 
dikningsarbeten, såväl de under föregående år påbörjade 
men ej afslutade som ock de under året tillkomna, lämnas 
en detaljerad redogörelse för dessa arbetens förlopp. 
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XII Dikning m. m. 

Under berättelseåret hafva dessutom följande undersök
nings- och planläggningsarbeten för myrdikningar och bäck
rensningar utförts, nämligen: 

I Luleå distrikt 8 myrtrakter om 1,665-60 har, hvilkas 
dikning beräknats till 21,238-53 kronor, gräfningsmassan 
till 81,234 kbm. och dikeslängden till 85,729 meter. 

I Skellefteå distrikt ha undersökningar verkställts å 4 
myrtrakter om 872-31 har. Kostnaden för dikningen har 
beräknats till 14,950 kronor, gräfningsmassan till 55,557 
kbm. och dikeslängden till 61,538 meter. 

I Umeå distrikt ha undersökningarna omfattat 24 lägen
heter om tillsammans 1,11542 har. Kostnaden för deras af
dikning har beräknats till 18.21086 kronor, gräfningsmassan 
till 64,150 kbm. och dikeslängden till 68,775 meter. Dessutom 
ha bäckrensningar planlagts med tillhopa 22,900 meters längd. 

I Mellersta Norrlands distrikt ha 20 myrtrakter om 
tillhopa 1,225-07 har undersökts, därvid kostnaden för deras 
afdikning beräknats till 25,238'89 kronor, gräfningsmassan 
till 58,056 kbm. och dikeslängden till 56,241 meter. 

Inom Gräfle—Dala distrikt ha undersökningar verk
ställts å 9 lägenheter om tillsammans 1,988-19 har, därvid 
deras afdikning beräknats kosta 47,670 kronor med en gräf
ningsmassa af 129,117 kbm. och dikeslängd af 92,396 meter. 
Därjämte omfatta undersökningarna 10,872 meter bäckrens
ningar för en beräknad kostnad af 746-71 kronor. 

Arets undersökningsförrättningar omfatta alltså inalles 
65 myrdikningar med 388,114 kbm. gräfningsmassa och 
364,679 meters dikeslängd för en beräknad kostnad af 
127,30828 kronor samt 33,772 meter bäckrensningar. 

Såsom i föregående årsberättelser meddelats, hafva allt
sedan år 1898 för dikningar i de norra länen varit anvisade 

extra ordinarie anslag, som under hvartdera af de två 
första åren utgått med ett belopp af 65,000 kronor men 
därefter med 150,000 kronor årligen. Då det i anseende 
till högt uppdrifna arbetspriser under åren 1898—1900 ej 
varit möjligt a t t ekonomiskt genomföra större dikningsföre-
tag, kunde arbetena först under år 1901, då prisen föllo 
och en för dikningars utförande gynnsam väderlek därjämte 
inträffade, i någon större utsträckning bedrifvas med fördel. 
Under år 1902 och, såsom ofvan är nämndt, äfven under 
år 1903 var den ymniga nederbörden till ganska stort hin
der, och dikningarna kunde ej bedrifvas i beräknad omfatt
ning. Behållning i anslagen har därför uppstått under 
dessa år. Planer äro emellertid utarbetade till om
fattande dikningsföretag för utförande under de kom
mande åren. 

En sammanställning af samtliga under ofvannämnda 
år utförda och slutafsynade arbeten utvisar nedanstående 
resultat i afseende å dikad areal, gräfningsmassa samt 
kostnad per har och kbm. Härvid är att märka, att, enär 
man ännu saknar nödig erfarenhet om den torrläggnings-
grad, som för skogsbruksändamål erfordras, dikningsar-
betena ofta icke afsett fullständig torrläggning af arealen, 
utan då inskränkts till afloppsgrafvar med en del lagg-
diken och diken från källsprång m. m. samt upprensning 
af bäckar. Arbetena äro emellertid så planlagda, a t t de, 
i mån som sådant befmnes erforderligt, kunna på ändamåls
enligt sätt kompletteras. 

Dessutom voro vid 1903 års slut under arbete men ännu 
ej afslutade 78 dikningsföretag, omfattande en areal af 
7,297-95 har myrmarker och 3,00953 har försumpad skogs
mark med en gräfningsmassa af 607,349 kbm., hvilkas ut-
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förande beräknats kosta 167,13462 kronor. Omkring hälf
ten af dessa arbeten har under året utförts. I anseende 
till tidigt inträffad snö kunde emellertid afsyning icke å 
alla stallen ske, hvarfor allenast ett belopp af i rnndt tal 
66,000 kronor blifvit för dessa arbeten utbetaldt. 

Utom de här ofvan upptagna dikningsföretag hafva 
inom ifrågavarande distrikt en del mindre dikningar och 
upprensningar af äldre diken utförts för en sammanlagd 
kostnad af 7,104-41 kronor. 

Inom öfriga distrikt hafva dikningarna under berät
telseåret uppgått t i l l : 

Skogstorpsanläggningar. Skogstorpens antal, som vid 
föregående års slut utgjorde 332, hafva under berättelseåret 
ökats med 66, hvarjämte 19 skogstorpsanläggningar beslu
tats, ehuru kontrakt angående deras upplåtelse ej hunnit 
godkännas. I brist på lämpliga sökande voro vid årets slut 
14 skogstorp ej upplåtna. På grund af sökandenas eller de 
sökta lägenheternas olämplighet eller af andra orsaker hade 
36 ansökningar afslagits. Yid årets slut voro 65 skogs
torpsansökningar under utredning. Byggnadsskyldigheterna 

hafva under året fullgjorts vid 22 torp, och hafva respek
tive skogstorpare härför uppburit dem tillkommande stats
bidrag med tillsammans 11,000 kronor. 

Skogseldar hafva under berättelseåret i anseende till 
den regniga sommaren endast förekommit i ringa omfatt
ning. Följande mera afsevärda områden hafva dock härjats 
af eld, nämligen: i Storbackens revir å kronoparken Sjel-
lerimåive 280 har, i Kalix revir å Björkfors f. d. privile
gieskog 50 har och i Södra Lycksele revir å kronoparken 
Grålandet 375 har. A dessa områden utstämplades 8,281 
brandskadade träd till försäljning. I öfrigt hafva å olika 
ställen, i landet mindre skogseldar uppstått å de allmänna 
skogarna, därvid sammanlagdt omkring 120 har skogsmark 
öfvergåtts af elden. 

Stormskador, ehuru ej af någon större betydenhet, hafva 
förekommit å skogarna inom Umeå, Bergslags-, Östra, 
Västra och Södra distrikten. Af större betydenhet var den 
stormskada, som den 19 april drabbade skogarna i Småland 
och Öland, i det ej blott under decemberstormen 1902 rot-
ryckta utan äfven en mängd andra träd fälldes. Så blefvo 
endast å Boda kronopark på Öland omkring 15,000 hufvud-
sakligen äldre träd vindfällda. 

Skogsinsekter. Från Malmesjaurs revir omnämnes, att 
barkborrar ganska allmänt förekommit å de af höststor
marna 1897—99 mest utglesnade skogstrakterna. Äfven 
inom mellersta och södra delarna af landet uppgifves det, 
att barkborrarna hafva anställt skada å skogarna. 

Tallspinnaren: Efter erhållen kännedom därom, att 
tallspinnaren anställt betydlig ödeläggelse inom Hedemar
kens amt i Norge, och detta delvis helt nära gränsen mot 
Sverige, begärde domänstyrelsen hos Kungl. Maj.'t och er
höll äfven anslag för verkställande af undersökningar och 
vidtagande af eventuella åtgärder för den händelse, att fara 
förelåge för insektens spridande inåt Värmland och Dalarna. 
För sådant ändamål inköptes från Entomologiska föreningen 
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ett större antal färgplanscher öfver insekten jämte beskrif-
ning, som med länsstyrelsernas biträde spriddes bland där-
varande befolkning med uppmaning att gifva till känna, om 
insekten anträffades. Därjämte besökte en af styrelsens 
byråchefer ej blott gränstrakterna inom Sverige utan äfven, 
för inhämtande af kännedom om pågående utrotningsarbe
ten, de härjade områdena i Norge, och på hösten anställdes 
med ledning af sålunda vunna upplysningar detaljunder
sökningar å vissa trakter, hvilka syntes mest hotade. Där
vid befanns, a t t insekten förekom i afsevärd mängd å kyrko
skogen Långsjöhöjden i Karlstads revir, äfvensom ock, ehuru 
i ringare antal, invid riksgränsen i ÄJfdals revir. Förbe
redande åtgärder vidtogos nu för att påföljande vår söka 
utrota insekten, innan densamma hunnit åstadkomma verk
lig skada och vunnit vidsträcktare utbredning. 

Snytbaggen har förekommit å kronoparken Furubacken 
och kronoegendomen Slädened i Slättbygds revir samt all
mänt å Visingsö och Boda kronopark på Öland. 

Ekvecklaren har förekommit å Yisingsö tämligen all
mänt, men är i starkt aftagande. 

Björkmätaren har i mindre grad uppträdt å kronopar
ken Halle- och Hunneberg i Hunnebergs revir. 

Frostfjärilen har under året gjort skada å löfskogarna 
i Östra, Smålands och Södra distrikten. 

Skador å skogen, förorsakade af parasitsvampar. Ge
nom angrepp af parasitsvampar har inom Grönbo revir i 
rena medelålders tallbestånd å hedmark uppstått ganska 
mycken topptorka (torrvedbildning). I Norra Roslags revir 
hafva flera arter rötsvamp (Polypurus) gjort stor skada inom 
granbestånden. Inom samma revir har iakttagits skada å 
yngre tall af Cseoma pinitorqua. 

Skogsåverkan å de allmänna skogarna har i nämnvärd 
utsträckning förekommit hufvudsakligen i de norra distrik
ten, och utgör det olofligen afverkade virket (Bil. 12): 

1,624 st. sågtimmer och sågtimmerträd, 
78 » hustimmer och hustimmerträd, 

445 > sparrträd och spärrar, 
62 » vindfällda och torra träd, 

1204 kbm. ved och 
70"2 » diverse virke. 

Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke har beräk
nats till 1,168-0 kbm. 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot 
skogsförfattningarna under berättelseåret uppgingo till 245, 
hvaraf 85 uppskjutna från föregående år, hvarvid svaran
dena i 164 mål fälldes, men frikändes i 15, medan 66 mål 
vid årets slut voro oafgjorda. Adömda böter uppgingo till 
4,552 kr., hvarjämte ådömts skadeersättning med tillsam
mans 2,847 kr. 93 öre. Motsvarande belopp föregående år 
utgjorde 5,580 kr. i böter och 3,502 kr. 14 öre i skadeer
sättning. 

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: 

Enskildas skogar. 

I enlighet med den för enskildas skogar gällande lag
stiftning hafva följande förrättningar blifvit af skogstjänste-
männen utförda, nämligen: 

Motsvarande siffror år 1902 voro 471 hemmansskogar 
och 1,817,930 träd utsynade. 

Vid sågar och lastageplatser hafva beslagtagits inom 
Luleå distrikt 3,036 undermåliga sågtimmer, inom Skellefteå 
distrikt 4,155 undermåliga sågtimmer och 8,932 spärrar samt 
inom Umeå distrikt 3,175 undermåliga sågtimmer. 

2:o) Jämlikt nådiga förordningen den 29 juni 1866 ang. 
dispositionsrätten till skogen å vissa skattehemman, stadgan 
den 30 maj 1873 om afvittring i Västerbottens och Norr
bottens läns lappmarker, nådiga brefvet den 27 juni 1879 
ang. grunderna för afvittring och storskifte i Särna socken 
med Idre kapell, nådiga skogsförordningen den 26 januari 
1894 m. fl. .n. bref och författningar, verkställd utsyning och 
utstämpling å vissa skattehemman med inskränkt disposi
tionsrätt öfver skogen, kronohemman och nybyggen, oafvitt-
rade skatte- och frälsehemman äfvensom skatte- och frälse
hemman i Särna socken med Idre kapellag samt Västerbot
tens och Norrbottens läns lappmarker, för hvilka utsynings-
förrättningar redogöres i Bil. 9. 

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

Luleå distrikt: 

Skellefteå distrikt: 

Umeå distrikt: 
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Under föregående år uppskattades skogen vid 567 hem
man eller byar, innehållande 268,917-61 har. 

Under berättelseåret hafva mot särskilda arfvoden 32 
assistenter varit anställda för att utom öfrig dem åliggande 
tjänstgöring biträda revirförvaltarne vid ofvannämnda för
rättningar och arbeten. 

4:o) Jämlikt lagen af den 30 mars 1894, angående åt
gärder till förekommande af skogsförödelse inom G-ottlands 
län, har besiktning under året utförts af vederbörande skogs
tjänsteman å sex egendomar. Skogsföraäljningsförbud haj-
meddelats för fem af dem. Förutvarande förbud hafva vid 
två egendomar återkallats. 

5:o) I Hallands, Blekinge-Ahus och Ängelholms revir 
befintliga, enskilda tillhöriga ftygsandsfält, 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 2,488-05 kbm., motsvarande 
2,253-99 kbm. föregående år. A flygsandsfälten inom Hal
lands revir hafva utplanterats 244,000 plantor af bergtall, 
tall, gran och björk, och i plantskolorna därstädes utsatts 
11 kg. frö af bergtall, tall och gran. 

För skogsodlingens främjande har under år 1903 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 hushållningssällskap 
på sätt nedanstående tabell utvisar: 

Af tabellen inhämtas, att landsting och hushållnings
sällskap tillsammans anvisat 108,850 kronor till skogsod
lingens främjande. Om därtill lägges det af riksdagen an
slagna, på länens landsting och hushållningssällskap för
delade beloppet 68,100 kronor, uppgår summan af för ända
målet tillgängliga medel för året till 176,950 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: 

Stockkolms län. Under ledning af hushållningssällska
pets plantörer har skogsodling utförts å 35 egendomar, 
hvarvid 58-5 har fullständigt skogsodlats och hjälpkulturer 
utförts å 167-7 har. Härvid äro utsatta 105,000 plantor 
och utsådda 263-75 kg. skogsfrö. Dessutom hafva till en
skilda skogsägare utlämnats 113,000 plantor och 330 kg. 
skogsfrö, hvarmed på 43 egendomar skogsodlats 300 har. 

I Uppsala län har genom hushållningssällskapets för 
sorg kostnadsfritt utdelats 277,412 plantor och 183 kg. skogs 
frö, hvarmed omkring 270 har kultiverats. 

TJmeå distrikt: 

Mellersta Norrlands distrikt: 

Gäfle—Dala distrikt: 
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I Södermanlands län hafva 176 har skogsodlats, hvar
till åtgått 202 kg. skogsfrö och 36,500 plantor, hvarjämte 
undervisning i skogsodling skett vid 127 folkskolor. 

I Östergötlands lan har under ledning af plantörer 314 
har skogsodlats å 115 egendomar, hvarvid användts 86,000 
plantor och 360 kg. skogsfrö, och hafva barn från folksko
lorna biträdt vid dessa arbeten. Dessutom har vid 66 egen
domar lämnats råd och undervisning i skogsskötsel. 

I Jönköpings län hafva skogsodlats 35933 har samt un
dervisning i skogsodling lämnats barn i 30 folkskolor. 

I Kronobergs län hafva kostnadsfritt tillhandahållits 
skogsfrö och plantor samt sakkunnigt biträde vid kulturer
nas utförande. 

I Kalmar läns norra landstingsområde hafva omkring 
200 har skogsodlats. 

I Kalmar läns södra landstingsområde hafva genom 
hushållningssällskapets försorg utsatts 78 kg. skogsfrö och 
utlämnats 410,590 plantor. 

I Gottlands län har skogsodling skett å 50 egendomar, 
därvid användts 20 kg. skogsfrö och 71,000 plantor. 

Inom Blekinge, Malmöhus, Kristianstads och Hallands 
län hafva sammanlagdt 9,808,750 plantor och 984-4 kg. 
skogsfrö utlämnats, och beräknas omkring 2,111 har därmed 
hafva skogsodlats. 

I Göteborgs och Bohuslän hafva af hushållningssäll
skapet åt 661 rekvirenter utdelats 1,727 kg. skogsfrö och 
1,102,500 plantor, och beräknas den areal, som sålunda blif-
vit skogsodlad, uppgå till 700 har. Dessutom hafva af hus
hållningssällskapet anställda plantörer kostnadsfritt lämnat 
undervisning i skogsodling och hjälpgallring. 

I Alfsborgs län hafva genom där var an de tvenne hus
hållningssällskap kostnadsfritt utdelats 1,2872 kg. skogsfrö 
och 1,272,750 plantor, hvarmed omkring 990 har skogsodlats. 

I Skaraborgs län hafva 2,650 kronor tilldelats hushåll
ningssällskapets >kretsafdelningar för understödjande af 
mindre skogskulturer och anordnande af skogsodling inom 
folkskolorna» samt återstoden >föreningen för verkställande 
af skogsodling å gamla kalmarker af större omfång», genom 
hvilkens försorg omkring 300 har kalmarker skogsodlats, 
hvarjämte 51 kg. skogsfrö utdelats till menigheter och en
skilda, som förbundit sig att under sakkunnig persons led
ning själfva verkställa sådden. 

De inom Värmlands län till skogsodlingens främjande 
anslagna medlen hafva användts dels till upprätthållande 
af Lerviks skogvaktare- och kolarskola; dels till kostnads
fritt tillhandahållande åt allmänheten af skogsfrö och 
plantor. Inom länet har utsatts 981 kg. skogsfrö å 950 har. 

I Örebro län har å 173 hemman och lägenheter skogs
odlats 240 har kalmarker och genom upptagande af 27,389 
meter diken torrlagts och förbättrats omkring 150 har 
skogsmark. 

I Västmanlands län har hushållningssällskapet bekostat 
plantering och sådd af 3816 har. 

Skogsingenjörernas verksamhet. Under berättelseåret 
hafva till enskildas tjänst varit anställda 6 med statsmedel 
aflönade skogsingenjörer. Deras verksamhet (Bil. 14) har 
omfattat 19 af rikets län eller alla utom Norrbottens, Vä

Jakten. 
De primäruppgifter från kommunalstyrelserna angående 

dödade rofdjur och utbetalade skottpenningar under år 1903, 
hvilka genom länsstyrelsernas försorg insamlats och öfver-
lämnats till domänstyrelsen,. hafva i flera afseenden visat 
sig mindre tillförlitliga. Så har till exempel uppgifvits, 
at t vissa större rofdjur, som icke förekomma i de södra 
länen, därstädes blifvit. dödade och att af statsmedel utbe
talts i skottpenningar 10,161 kronor 65 öre, ehuru Kiks-
hufvudbokens kapitalkonto utvisar, at t af anslaget till be
löning för rofdjurs dödande utgifvits allenast 5,324 kronor 
50 öre, inberäknadt bidrag till belöningar för dödande af 
salar. Efter vidtagna ändringar i nu berörda afseenden har 
emellertid tabellbilagan 15 upprättats, utvisande, att inom 
landet dödats följande antal rofdjur, nämligen: 19 vargar, 
8 lodjur, 73 järfvar, 21,485 räfvar, 626 mårdar, 45 uttrar, 
1,097 salar, 335 örnar, 367 ufvar, 12,601 bökar och 118,515 
kråkor. Af statsmedel har, på sätt ofvan är nämndt, i 
skottpenningar utbetalts 5,324 kronor 50 öre. 

Af landsting, hushållningssällskap, kommuner och jakt
vårdsföreningar hafva enligt förberörda primäruppgifter ut
betalts 67,57306 kronor. 

På grund af från kommunalstyrelsenaa likaledes be
komna uppgifter angående antalet af rofdjur dödade hus
djur, samt den häraf uppkommande, i penningvärde beräk
nade skada har tabellbilagan 16 utarbetats, utvisande, att 
följande antal husdjur blifvit under berättelseåret af rof
djur dödade, nämligen: 6 nötkreatur, 4,807 får, 64 getter, 
1,771 renar och 68,139 fjäderfän. Dessa djurs sammanlagda 
värde har uppskattats till 121,424 kronor 21 öre, motsva
rande 123,190 kronor 11 öre föregående år. 

Enligt dessa tabeller skulle alltså värdet af de utaf 
rofdjur dödade husdjuren ganska betydligt öfverstiga det 
belopp, som användts till belöningar för rofdjurs dödande. 

Hvad beträffar björn, för hvilket rofdjur skottpennin
gar ej vidare utbetalas, meddela skogstjänstemännen, at t 

hvarförutom un der visning i skogsskötsel vid landtbruks-
skolor och. andra läroanstalter upptagit 44 dagar samt 65 
dagar användts till andra 'förrättningar uti till skogshus
hållningen hörande frågor. 

sterbottens, Jämtlands, Örebro och Gottlands län. Förrätt
ningarna hafva å 456 förrattningsställen upptagit samman-
lagdt 613 dagar. 

Med afseende å förrättningarnas beskaffenhet hafva 
skogsingenjörernas arbeten bestått uti: 
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under året skjutits 12 st. inom Norrbottens län. Föregå
ende år skötos 13 st. inom samma län. 

Angående den verksamhet, som hushållningssällskap, 
landsting, jaktvårdaföreningar och kommuner under år 1903 
utöfvat för jaktvårdens främjande inom landet, innehålla 
skogstjänstemännens årsberättelser hufvudsakligen följande: 

I Norrbottens län har genom landstingets, hushållnings
sällskapets och jaktvårdsföreningens försorg anställts älgpolis, 
utfästs belöning för angifvelser af brott mot jaktförfatt
ningarna och utbetalats skottpenn ingår för dödande af vissa 
r of djur. 

I Västerbottens län utbetalas af jaktvårdsföreningen 
skottpenningar för dödande af vissa rofdjur. 

Västernorrlands nya" jaktvårdsförening lämnar anslag 
till älgpolis och utdelar belöningar för vård om rapp
höns m. m. 

Jämtlands läns landsting utbetalar för dödandet under 
tiden 15 april—15 oktober af räf, fjällräf och mård 3 kronor 
för hvarje djur. 

Gäfleborgs läns landsting och hushållningssällskap ut
betala skottpenningar med 3 kronor för räf, 1"50 kr. för 
örn, berguf och dnfhök, 15 öre för kråka och 3 kronor för 
säl- Därjämte har landstinget anslagit 500 kronor att utgå 
såsom premier å 50 kronor åt den, som kan uppdaga oloflig 
älgjakt och mot gärningsmannen framkomma med sådan be
visning, att denne blir fälld. 

Af Kopparbergs läns landsting har anslagits 1,500 kr. 
till skottpenningar att utgå för räf, dödad under tiden 1 
april—31 oktober, med 3 kronor, för hönshök med 1 krona 
samt för kråka med 10 öre. Genom jaktvårdsföreningens 
försorg har jaktpolis anställts och utbetalts belöningar för 
vård om rapphöns och för beifrande af förbrytelser mot 
jaktförfattningarna. Särna socknemän hafva anslagit medel 
till anställande af älgpolis och till belöning åt angifvare 
af tjufskytte. 

Värmlands läns landsting betalar for räf, dödad under 
sommarmånaderna, 3 kronor, för berguf 3 kronor, dufhök 2 
kronor och kråka 10 öre. Landstinget har jämväl anslagit 
100 kronor till den, som upptäcker och i bevis leder oloflig 
älgjakt. 

Örebro läns landsting utbetalar i premier för räf, dödad 
under tiden 1 april—1 september, 3 kronor, för dufhök 1 
krona och för kråka 10 öre. 

I Västmanlands län utbetalar landstinget för räf, fälld 
under tiden 1 april—1 november, 3 kronor, för hönshök och 
berguf 2 kronor, för örn 3 kronor och för kråka under vissa 
villkor 10 öre samt länets jaktvårdsförening 25 kronor för 
under året dödade största antalet af räf, hök, gräfling och 
kråka. 

Inom Uppsala län finnes en jaktvårdsförening, som med 
bidrag af landstings- och statsmedel verkar för jaktvården 
och i skottpremier utbetalar för räf och berguf 3 kronor, 
för hök 2 kronor, för vikaresäl 3 kronor och för gråsäl 5 
kronor. För fjälluggla utbetalar jaktvårdsföreningen 6 kr. 

Inom Stockholms län verkar för jaktvården Svenska 
jägarförbundets Stockholmsafdelning. För räf, dödad un
der tiden 15 april—15 augusti, utbetalas här 1 krona och 
för säl 1 krona, och har för sistnämnda ändamål anslagits 

af landstinget 500 kronor, af hushållningssällskapet 250 
kronor. 

Södermanlands läns landsting utbetalar i skottpennin
gar för räf, dödad under tiden 1 april—31 oktober, 2 kronor, 
för gräfling, berguf, dufhök och örn 1 krona och för under 
tiden 1 april—15 maj dödad kråka 25 öre samt för säl 4 
kronor; såsom ofvan är nämndt, lämnar staten bidrag till 
skottpenningar för säl. För jaktvårdens främjande inom 
länet verkar en jaktvårdsförening. 

Östergötlands läns landsting utbetalar i skottpenningar 
för räf, dödad under tiden 1 maj—31 oktober, 3 kronor och 
1 krona för under andra tider af året dödad räf, för gräf
ling och dufhök 1 krona 50 öre, för skäggdopping 25 öre 
och för kråka 15 öre. Länets jaktvårdsförening utbetalar 
6 kronor för fullvuxen örn och berguf samt 3 kronor för 
unge däraf samt till 1 juni en tilläggspremie af 50 öre för 
gräfling. 

Gottlands läns landsting utbetalar i skottpenningar för 
räf 3 kronor, för örn 2 kronor, för dufhök 1 krona, för 
sparfhök 50 öre, för kråka 10 öre och för säl 4 kronor. 
För förbättrad jaktvård inom länet verka tvenne jägare-
gillen. 

Skaraborgs läns landsting betalar för räf 2 kronor och 
för kråka 10 öre. 

Alfsborgs läns landsting betalar för räf 3 kronor, för 
gräfling och dufhök 2 kronor samt för uf 4 kronor. 

Af Göteborgs och Bohus läns landsting utbetalas i 
skottpenningar för räf, dödad under tiden 1 mars—31 ok
tober, 3 kronor och 2 kronor för gräfling. Länets hushåll
ningssällskap utbetalar 3 kronor för räf under de tider, då 
landstinget ej utger någon belöning. Göteborgs jaktsäll
skap, på hvars initiativ en jaktuppsyningsman blifvit af 
Konungens befallningshafvande under året förordnad att 
inom södra delarna af länet hålla tillsyn öfver jaktstadgans 
efterlefnad, har för kungsörn, hafsörn, jaktfalk, pilgrims
falk, dufhök, berguf och fjälluggla i skottpenningar utbetalt 
2 kronor, för lärkfalk, stenfalk, sparfhök och vrak 50 öre 
— för dununge hälften af nämnda belopp — samt för vessla 
och lekatt äfvenledes 50 öre. 

I Kalmar läns norra landstingsområde utbetalas skott
penningar med 2 kronor för räf och 1 krona för hök. 

I Kalmar läns södra landstingsområde utgå skott
penningar med 6 kronor för säl, 3 kronor för räf, 1 krona 
för hök och 10 öre för kråka. Flertalet kommuner lämna 
äfven skottpenningar för dödade rof- och skadedjur, hvartill 
ofta användes den allmänt utgående hundskatten. 

Jönköpings läns landsting betalar i skottpenningar för 
räf och gräfling 2 kronor, för örn, berguf och hönshök 1 
krona, for sparfhök 50 öre och för kråka 10 öre. 

I Kronobergs län har landstinget anvisat 1,500 kronor 
och hushållningssällskapet ett lika stort belopp at t utgå 
såsom skottpenningar med 3 kronor för räf, dödad under 
tiden 1 april—1 oktober, 5 kronor för örn och berguf och 
2 kronor för hönshök. 

I Hallands län ha landsting och hushållningssällskap 
anslagit 200 kronor till skottpenningar för räf med villkor 
att kommunerna betala hälften af dessa, som utgå med 2 
kronor för under sommaren dödad räf. Hushållningssäll-

Domänttyrehcns beråtteUe för år 1903. n i 



XVIII Jakten. Skogsundervisningen. 

skåpet bar dessutom utfäst en premie af 2 kronor för dö
dad säl. 

I Malmöhus län utbetalas 2 kronor i skottpenningar 
för säl. 

Angående nyttigt vildt meddelas: 
JJ<78tammen nppgifves hafva ökats ganska väsentligt 

under de senaste åren i Luleå distrikt, men synes under 
berättelse året hafva varit väl hårdt beskattad. Samman-
lagdt 498 älgar hafva nämligen under året dödats, däraf 
49 under förbjuden tid. 

Äfven inom Skellefteå och Umeå distrikt är älgen stadd 
i ökning utom i Arvidsjaurs, Piteå, Jörns, Norsjö och Bur
träsks revir, där älgen xippgifves vara mera sparsamt före
kommande med endast undantagsvis fasta stånd. Under 
året hafva inom förra distriktet fällts 35 och inom det se
nare 69 älgar. 

I Mellersta Norrlands distrikt hafva enligt lämnade 
uppgifter dödats 232 älgar. 

I Gäfle—Dala distrikt är tillgången å älg inom Norra 
och Yästra Helsinglands revir samt å allmogeskogarna i 
Gästriklands revir mindre god, hvaremot älgtillgången i 
öfriga revir är god. 

I Bergslagsdistriktet är älgen mycket allmän, särskildt 
i Örebro län, där endast i Örebro revir under året skjutits 
269 älgar. Mindre god tillgång å älg förmäles från Väs
terås och Karlstads revir. 

Inom östra distriktet är älgtillgången god, oaktadt 
ett stort antal älgar årligen fällas. Enligt revirförvaltar-
nes uppgifter dödades under berättelseåret 409 älgar, däraf 
2 under förbjuden tid. 

I Yästra distriktet är älgen flerstädes stadd i ökning, 
såsom å Mösseberg, Billingen och flera ställen i Bohuslän. 
A kronoparken Halle- och Hunneberg är älgtillgången fort
farande god, hvaremot tillgången å älg inom Marks revir 
nppgifves hafva minskats under de senare åren. 

I Smålands distrikt förekommer älgen allmänt i Värends 
revir och tämligen allmänt i öfriga revir, därvid tillgången 
å älg uppgifves hafva ökats i Tjusts revir. Under året 
fälldes inom distriktet sammanlagdt 281 älgar. 

I Södra distriktet är tillgången å älg fortfarande stadd 
i ökning. 

Rådjur hafva under året förekommit i Bergslagsdistrik
tet å skogar i Askersunds, Köpings och Karlstads revir, i 
det sistnämnda reviret ända upp i Fryksdalen. I östra 
distriktet har rådjursstammen något ökats. Inom Västra 
distriktet äro rådjuren tämligen talrika, särskildt inom 
kronoparkerna, men uppgifves dock tillgången inom Marks 
och Svältornas revir såsom minskad. I Smålands och Södra 
distrikten är tillgången god utom i Kalmar revir och å 
skogstrakterna i Blekinge—Ahus revir, där rådjuren endast 
sparsamt förekomma. 

Haren har haft god årgång i Luleå, Skellefteå och 
Umeå distrikt, medelmåttig i Mellersta Norrlands distrikt, 
god i Gäfle—Dala distrikt med undantag af Gästriklands 
revir, där stammen är svag, god i Bergslagsdistriktet utom 
i Karlstads, Örebro och Köpings revir, där den svårt efter-
hålles såväl af krypskyttar som räfvar. I öfriga delar af 
landet är tillgången god. 

Årgången å tjäder och orre har varit dålig i Luleå och 
Skellefteå distrikt utom i Arvidsjaurs revir, där tillgången 
uppgifves vara god, under medelmåttan i Mellersta Norr
lands distrikt, dålig i Gäfle—Dala distrikt med undantag 
af Västerdalarnes revir, där stammen är god. I öfriga delar 
af landet har tillgången varit dålig. 

Ripa och järpe hafva haft dålig årgång utom i Luleå 
och Skellefteå distrikt, där årgången varit medelmåttig. 

Rapphönsen hafva haft dålig årgång i Gäfle—Dala och 
Bergslagsdistrikten äfvensom i Södermanlands och Stock
holms län, medelmåttig i Östergötlands län och i Västra 
distriktet samt god på Gottland och i Smålands och Södra 
distrikten. 

Sjö fog el. Tillgången har i allmänhet varit dålig. I 
Bergslags- och östra distrikten har den dock varit medel
måttig. 

Under berättelse året af skogspersonalen eller genom dess 
försorg vid domstol anhängiggjorda åtal för förbrytelser mot 
jaktlagarna uppgingo till 133, hvaraf 62 mål uppskjutna från 
föregående år, och slutbehandlades af dessa 62, hvarvid i 
46 mål svaranden fälldes men i 16 frikändes, öfriga 71 mål 
voro vid årets slut icke afgjorda (Bil. 18). Ådömda böter 
i jaktmål, där svaranden fällts, uppgingo till 4,305 kronor 
och ådömd skadeersättning till 1,373 kronor 40 öre, mot
svarande respektive 4,895 kronor och 1,205 kronor före
gående år. 

Skogsundervisningen. 

Vid skogsinstitutet var ordinarie elevernas antal under 
vårterminen 45 i högre och 9 i lägre kursen. Af dessa ut
examinerades 23 från högre och 9 från lägre kursen. Sedan 
vid höstterminens början 21 elever antagits i högre kursen 
och 10 i den lägre, utgjorde sålunda elevantalet vid berät-
telseårets slut 43 i högre och 10 i lägre kursen (Bil. 17). 
Under året hafva bland de ordinarie eleverna i Btipendier 
utdelats 1,000 kronor. 

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

VSrteimineH. Höetterminen. 

Högre kursen. Högre kursen. 
Lägre _ Lägre 

Läroämnen. Äldre Yngre i t t m n . Äldre Yngre i n r s e B . 

•fdeln. ftfdeln. afdeln. »ideln. 

Timmur. Timmar. 

Skogsskötsel 44 12 22 46 10 18 
Skogsteknologi 21 — 35 20 — — 
Forstlig byggnadskonst . 1 1 — 12 9 — 9 
Geodesi — 11 — — 19 18 
Skogsindelning 23 12 21 27 — — 
Skogsmatematik . . . . 11 24 11 — 18 — 
Skogsbotanik — 35 34 — 47 — 
Tradsjukdomar — 35 32 — — — 
Zoologi 46 34 56 18 — — 
Geologi och jordmånslära 1 . 
Mineralogi ) 
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Under läsårets tvenne terminer utförda arbeten hafVa 
som vanligt bestått uti upprättande af skogshushållnings-
planer med kartrenovationer, 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 6—17 maj, 
dels för yngre afdelningen å Bjurfors kronopark under 

tiden 15 juli—30 september arbeten med skogshushållning, 
botanik, geodesi, taxering, kolning och dikning under led
ning af vederbörande lärare, 

dels för äldre afdelningen å Klotens kronopark öfnin-
gar i mätning, taxering, tillväxtundersökning, stamanalys, 
afvägning m. m. under tiden 15 juli—30 september samt 
under samma tid botaniska och zoologiska exkursioner. 

Lärarepersonalen vid institutet har utgjorts af 1 direk
tör, 2 lektorer, 2 lärare på extra stat samt 5 extra lärare, 
hvarjämte 2 extra jägmästare varit förordnade att såsom 
assistenter biträda vid de praktiska öfningarna under som
maren. 

Af statens sju skogsskolor, Ombergs i Östergötland, 
Klotens i Västmanland, Bispgårdens i Jämtland, Bjurfors i 
Västmanland, Grönsinka i Gästrikland, Hunnebergs i Väs
tergötland och Kolleberga i Skåne, äro de tvenne först
nämnda afsedda att förbereda till inträde vid skogsinstitu
tet, de öfriga fem at t utbilda skogsbetjänte, och har vid 
dessa senare kostnadsfri undervisning meddelats åt tio or
dinarie elever vid hvardera skolan, hvarförutom extra elever 
åtnjutit undervisning vid BispgårdenB, Grönsinka, Bjurfors 
och Kolleberga skogsskolor (Bil. 17). 

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

Äfven under berättelseåret har statsbidrag utgått till 
Skogshalls enskilda skogsskola. 

Följande publikationer rörande skogs- och jaktväsendet 
hafva under berättelseåret utkommit: »Skogsvårdsförenin
gens tidskrift», l:sta årgången, »Tidskrift för skogshushåll
ning», utgifven af C. G. Holmerz, 31:sta årgången, »Skogs
vännen», utgifven af Th. örtenblad och K. Fredenberg, 3:dje 
årgången, »Årsskrift från föreningen för skogsvård i Norr
land», ll:te årgången, »Skogvaktaren», utgifven af Gustafs
son, 13:de årgången, »Svenska Jägarforbundets nya tidskrift», 
utgifven af A. Wahlgren, 41:sta årgången, samt »Svenska 
Kennelklubbens tidskrift», utgifven af Abr. Forssell, l l : te 
årgången. 

Forstliga försöksanstalten. 

Anstaltens under år 1902 påbörjade förberedande arbe
ten hafva under berättelseåret fortsatts med utläggandet af 
försöksytor för gallringar och skogsföryngring såväl genom 
själfsådd som skogsodling, undersökning af försumpnings-
företeelser samt ljusbehofvet inom tall- och granskogar, allt 
inom olika delar af landet och å olika markslag. 

I sammanhang härmed hafva talrika ståndortsanteck
ningar verkställts för erhållande af en på direkta under
sökningar grundad bild af barrskogsflorans sammansättning 
och förarbeten till en karakteristik af svenska skogstyper. 

Dessutom har anstaltens personal under året gjort stu
dieresor i utlandet. 

Skogsadministrationen. 

Efter det 1902 års riksdag medgifvit anslagets för 
skogsstaten höjande med 5,600 kronor för anställande af 
ytterligare en of ver jägmästare, har i enlighet med nådigt 
bref den 9 maj samma år från och med berättelseårets bör
jan Norrbottens, Västerbottens och Mellersta Norrlands 
förutvarande distrikt fördelats i följande fyra distrikt, 
nämligen: 

Luleå distrikt, omfattande Pajala, Torneå, Tärendö, Juc-
kasjärvi, Gellivare, Råneträsks, Ängeså, Kalix, Kåneå, Bo
dens, Storbackens, Pärlälfvens och Jockmocks revir i Norr
bottens län; 

Skellefteå distrikt, omfattande Varriså, Arjeplogs, Mal-
mesjaurs, Öfre Byske, Arvidsjaurs, Alfsby och Piteå revir 
i Norrbottens län samt Jörns, Norsjö och Burträsks revir i 
Västerbottens län; 

Umeå distrikt, omfattande Degerfors. Norra Lycksele, 
Södra Lycksele, Åsele, Sorsele, Stensele, Vilhelmina, Fred
rika och Bjurholms revir i Västerbottens län samt Anund-
sjö revir i Västernorrlands län; och 

Mellersta Norrlands distrikt, omfattande Tåsjö revir i 
Västerbottens och Västernorrlands län, Junsele, Härnösands 
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och Medelpads revir i Västernorrlands län och östra Jämt
lands, Norra Jämtlands, Västra Jämtlands och Härjeådalens 
revir i Jämtlands län. öfverjftgmästaraes antal har alltså 
ökats med en. Men i öfrigt är den för skogsstaten gällande 
staten för 1903 oförändrad, utgörande 10 öfverjägmästare-, 
89 jägmästare- och 348 kronojägarebefattningar. Iltöfver 
denna stat är anställd en jägmästare i Daga revir. 

Dessutom hafva nnder året varit anställda 5 biträdande 
jägmästare, 4 föreståndare för statens skogsskolor, 1 för 
enskild skogsskola, 6 skogsingenjörer, 7 assistenter vid öfver-
jägmästareexpeditionerna samt 66 revirassistenter. Såsom 
extra kronojägare voro 233 personer anställda, hvartill 
kommo 154 extra och tillfälliga bevakare, 124 kronoskog
vaktare och 10 extra kronoskogvaktare. 

Inspektionsresor hafva nnder berättelseåret af Chefen 
för Domänstyrelsen företagits å allmänna skogar inom Bjur-
holms, Burträsks och Jörns revir i Västerbottens län; inom 
Piteå, Älfsby och Bodens revir i Norrbottens län; inom 
Anundsjö revir i Västernorrlands län; inom Klotens revir 
i Kopparbergs och Örebro län; inom Grönbo revir i sist
nämnda län samt inom Kalmar och Malmöhus revir inom 
länen med samma namn. 

Finanserna. 

Taxeringsvärdet af kronoparker, flygsandsfalt, krono-
öfverloppsmarker och till kronan återfallna stockfångstsko-
gar utgjorde enligt 1903 års bevillningstaxering 94,646,542 
kronor. Lägges till denna stimma värdet af de under året 
inköpta kronoparker, som ej ingått i berörda taxering, er-
hålles för samtliga ifrågavarande skogar vid berättelseårets 
slut ett totalvärde af 95,515,774 kronor. 

Under år 1903 uppgick sammanlagda beloppet af stats
verkets sTcogsmedel till 8,673,223-85 kronor (Bil. 19), mot
svarande 6,138,77009 kronor för år 1902. 

Dessa medel utgjordes af: 

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 
ntgjort (se Bil. 19): 

l:o) För skogsskötseln å ecklesiastika 
boställen: 

2:o) Fö r skogsskötseln å häradsal l -
mäimiiigar: 

3:o) Utsymngsafgifter för de norra 
länen: 

De] särskilda distrikten bidrogo till skogsmedlen med 
följande belopp: 

För skogsväsendet under år 1903 beviljade, å riksata-
tens nionde hufvadtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 20): 

Ordinarie ansiag (9:de aufvudtiteln): 

Förslagsanslag: 

Bestämdt anslag: 

Reservationsanslag: 

h vartill kommer uppbörd: 
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hvarjämte enligt Styrelsens räkenskaper behållning förefanns 
vid årets slut dels å reservationsanslaget af 846,769 kronor 
11 öre och dels å extra anslagen till reglering af flottleder 
i Norrbottens, Västerbottens och Kopparbergs län af 325,671 
kronor 36 öre och till afdikningar å kronans skogar i de 
norrländska länen och i Kopparbergs län 100,676 kronor 
71 öre. 

Sedan från bruttobeloppet af statsverkets skogsmedel 
8,673,223-85 kronor jämte 42,507-73 kronor anslagen till
hörande uppbörd, afräknats samtliga utgifter, nämligen: 

Extra ordinarie anslag (9:de hufvudtitelrt): 

Besparingarna å anslagen utgjorde: 

Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt Domänstyrel-
sens räkenskaper uppgått till följande belopp (Bil. 20 och 21): 

från bestämda anslaget: 

Till jämtländska renbetes fjällens skogsfond, afsedd for 
inköp af marker till dessa fjälls utvidgning, inflöto under 
året genom skogsförsäljningar 74,561 kronor 10 öre, hvaraf 
utbetalades till virkesutstämpling, arfvoden till biträdande 

så återstår för skogsväsendet en nettobehållning af 6,228,002 
kronor 19 öre. 

Nettobehållningen under de närmast föregående åren 
utgjorde: 
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jägmästare i tre revir, skogsbevakning, reseersättning m. m. 
21,562 kronor 30 öre. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, hafva 
under året influtit 1,158,900 kronor 60 öre — till betydlig 
del försälj ningsinedel för stormfälldt virke —, hvaraf från 
Kronobergs län 192,111 kronor, Gäfleborgs län 149,133 kronor, 
Västernorrlands län 135,617 kronor, Värmlands län 115,102 
kronor, Jämtlands län 100,051 kronor, Jönköpings län 80,899 
kronor, Kopparbergs län 78,742 kronor o. s. v.; medan från 
sagda medel utbetalades dels för skogsförvaltningskostnader 
63,164 kronor 45 öre och dels i ersättning för utgifna för
skott 1,261 kronor 4 öre. Från bitbörande skogar utbeta
lades enligt fastställda hushållningsplaner eller eljest gäl
lande bestämmelser andelar i skogsafkastningen åt boställs-
hafvare med tillhopa 214,194 kronor 50 öre äfvensom öfverläm-
nades dels till Bergs pastorats regleringsfond, som förvaltas 
af domkapitlet i Härnösand, 10,283 kronor 94 öre, dels till re
parationer å ärkebiskopshuset i Uppsala 10,000 kronor och dels 
till åtskilliga församlingars kyrkoråd 22,838 kronor 39 öre. 

Såsom ofvan är nämndt, bar i öfverensstämmelse med 
särskilda nådiga beslut under berättelseåret för statens räk
ning förvärfvats skogsmark i flera orter för iildande af 
nya eller utvidgning af äldre kronoparker. För såväl dessa 
som för förut verkställda sådana köp redogörea i nedan
stående tabell: 

Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes 
därjämte till: 
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Underdånigst 

F. CL:SON WACHTMEISTER. 

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

K. Hanström. 

Stockholm den 29 december 1904. 
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Bil. 1. Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar 
och utarrenderade hemman år 1903. 

A. Såldt virke. 



3 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1903. 

A. Såldt virke. 



Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1903. 

A. Såldt virke. 

4 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1903. 

A. Såldt virke. 



6 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1903. 

A. Såldt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1903. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1903. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1903. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 

iJomänstyr elsens berättelse för ar 1903. Bilagor. 2 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1903. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1903. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1903. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



13 

Bil. 2. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1903. 



14 

Bil. 2. (Forts.) Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1903. 
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Bil. 3. Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas afkastning 
medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1903. 
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Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 
afkastning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1903. 
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Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 
afkastning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1903. 

Domänstyrelsens berättelse for är H)HH. Bilagor. 3 
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Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 

afkastning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1903. 
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Bil. 4. Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond år 1903. 

1 Däraf erhåller Orsa församlings kyrkoråd en del af däri iuberäknade 4,179 kbm. 



20 

Bil. 4. (Forts.) Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1903. 



21 

Bil. 5. För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1903. 
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Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1903. 
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Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1903. 



24 

Bil 6. Såldt virke, åverkadt å stockfångstskogar, nybyggen, kronohemman och enskildes 
skogar med inskränkt disposition, år 1903. 



25 

Bil. 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar år 1903. 

Domänttyrehtns berättelse för år 1903. Bilagor. 



26 
Bil. 8. Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 

år 1903 utlämnadt virke. 
A. Till delägarnes omedelbara disposition. 



27 

Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1903 utlämnadt virke. 

A. Till delägarnes omedelbara disposition. 



28 

Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1903 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



29 

Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1903 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



30 

Bil. 9. Längd öfver utsyningar år 1903 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



31 

Bil. 9. (Forts.). Längd öfver utsyningar år 1903 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



32 

Bil. 10. Utsyning af bok och vrakek år 1903. 



33 

Bil. 10. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek år 1903. 

Domänstyr el s ens berättelse for år 1903. Bilagor. 5 



34 

Bil. 11. Prisen på vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet år 1903. 

35 



36 

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



skogseffekter i olika delar af landet år 1903. 

37 



38 

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



skogseffekter i olika delar af landet år 1903. 

39 



40 

Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande skogseffekter i olika delar af landet år 1903. 



Bil. 12. Åverkadt virke å allmänna skogar år 1903. 

41 



42 

Bil. 12. (Forts.) Åverkadt virke å allmänna skogar år 1903. 



43 

Bil. 13. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt-
ningarna år 1903. 



44 

Bil. 13. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1903. 



45 

Bil. 14. Sammandrag öfver skogsingenjörernas verksamhet under år 1903. 

Bil. 15. Dödade rofdjur samt utbetalade skottpenningar år 1903. 



46 

Bil. 16. Husdjur, dödade af rofdjur år 1903. 

Bil. 17. Antal elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1903. 

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



47 

Bil. 18. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1903. 



48 

Bil. 18. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1903. 



Bil. 19. Statsverkets skogsmedel år 1903. 

49 

fiomämtyrélstnt berätttUt för år 1903. Bilagor. 7 



50 

Bil. 19. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1903. 



Bil. 19. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1903. 

51 



52 

Bil. 20. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1903. 





54 

Bil. 21. Utgifter år 1903 från 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

55 



56 

Bil. 21. (Forts.) Utgifter år 1903 från 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

57 

1) Häraf kr. 25,337: 83 trafikkostnader å Banghammar—Klotens järnväg. 

Domäntiyrthens bträtttlte för år 1903. Bilagor. 

2) Häraf kr. 1,553: 33 arfvode till en skogstaiator. 

8 



58 

Bil. 21. (Forts.) Utgifter år 1903 från 



59 

reservationsanslag till skogsväsendet. 

1) Häraf kr. 1,433:33 arfvode till en skogstaxator. —- 2) Häraf kr. 753:33 arffode till en skogstaxator. 



60 

Bil. 21. (Forts.) Utgifter år 1903 från 



reservationsanslag till skogsväsendet. 

61 

') Häraf kr. 1,300: — arfvode til) en ekogstaxator. 



62 

Bil. 22. Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1903. 



63 

Bil. 22. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1903. 



64 

Bil. 22. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1903. 



65 

Bil. 22. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1903. 

DomänttyreUens berättelse för år 1903. Bilagor. 9 



66 

Bil. 22. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1903. 



67 

Bil. 22. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1903. 



68 

Bil. 22. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1903. 



69 

Bil. 23. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1903. 

Doiiehi styrelsens berättelse for ar l!)0.'f. Bilagor. 10 
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