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TILL KONUNGEN. 

Domänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva lie-
rättelse om skogsväsendet i riket för år 1904. 

Allmänna skogar. 
Kronoparkernas ytvidd, som vid berättelseårets början 

omfattade 4,564,25567 hektar, har under året ökats med 
33,874-63 hektar och utgjorde således vid dess slut 4,598,130-30 
hektar. 

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

utvidgning af äldre kronoparker inom Karlstads, Klotens, 

Köpings, Stockholms, Finspångs, Kinda, Marks, Svältornas, 
Dalslands, Bohus, Eksjö, Hallands och Malmöhus revir, 
tillsammans 5,894-84 har, för hvilka markinköp här nedan 
under rubrik »Finanserna» närmare redogöres; 

dels därigenom att enligt med vederbörande privilegie-
innehafvare träffadt aftal till kronan öfverlåtits följande 
stockfångstskogar, nämligen inom Torneå och Kalix revir 
Björkfors sågverks stockfångstskogar, omfattande 22,759-18 
har, och inom Asele revir Utansjö stockfångstskogar med 
6,346-80 har; 

dels därigenom att enligt nådigt bref den 19 december 
1902 f. militiebostället Farstorp n:o 1, omfattande 7085 

Domansiyrehem berättelse fur år 1904. I 



II Allmänna skogarnas ytvidd. Afverkning och utsyning. 

har utmark, tillagts Klingstorps kronopark i Ängelholms 
revir; 

dels därigenom att enligt nådigt bref den 10 oktober 
1902 från kronoparken Bona i Ombergs revir öfverlåtita 
i,0.'!0 har till Bona uppfostringsanstalt; .samt 

dels därigenom att kronoparken Uttersberg i Grönbo 
revir minskats med l(i7'04 har genom försäljning af lägen
heten Storängen. 

FlygsandsplantcriiHjarnas areal är oförändrad och utgör 
1,333-25 har. 

Kronoöfverloppsmarkernas areal är oförändrad sedan 
föregående år och utgör 703,652 har i jämnt tal. Någon 
fullt tillförlitlig uppgift å oafvittrade kronomarker kan ej 
lämnas. 

Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande 
skogar, såväl de, hvilka åtfölja arrendet, som de, Ii vilka 
äro därifrån undantagna, hade vid berättelseårets utgång 
en sammanlagd ytvidd af 166,773-70 har, motsvarande 
107,490-88 har föregående år. Förändringen har uppstått 
dels därigenom, att länsroansbostället Norr Kärra i Bohus 
revir med en utmarksareal af 107-66 har indragits till 
kronan, dels därigenom att, såsom under rubriken j-Krono-
parker» är närmare angifvet, 70-85 har af f. militiebostället 
Farstorp n:o 1 afsatts till kronopark, dels därigenom att 
enligt nådigt bref den 17 juni 1903 f. civila bostället L. 
Köpinge N:o 12 i Malmöhus revir med en utmarksareal af 
72-12 har öfverlämnats till arméförvaltningen, samt dels 
därigenom att 36 st. mindre kronoegendomar med en ut
marksytvidd af 681-87 har blifvit försålda. 

Civila boställenas utmarks areal, som vid berättelse
årets början utgjorde 14,055-93 har, har under året min
skats med 107-60 har, därigenom att länsmansbostället 
Norr Kärra i Bohus revir indragits till kronan, och upp
gick civila boställenas utmarks areal vid årets slut till 
13.948-27 har. 

Ecklesiastika boställenas utmarks areal, som vid berät
telsearets början omfattade 348,99657 har, har under året 
ökats med 50:52 har. Förändringen har uppkommit där
igenom att komministerboställpt Elmered med en utmarks
areal af 74-68 har försålts samt komministerbostället Hem-

ryd med omkring 125-00 har utmark inköpts. De ecklesia
stika boställenas utmarksareal utgjorde sålunda vid årets 
slut 34:9,046-89 har. 

Allmänna inrättningars hemman tillhörande skogar ut
gjorde vid berättelseårets slut 45,60745 har, emot 44,577-45 
har föregående år, hvilken ökning uppkommit därigenom 
att 1,030 har af Bona kronopark i Ombergs revir öfver-
låtits till Bona uppfostringsanstalt (nåd. br. den 10 oktober 
1902). 

Stockfångstskogamas areal utgjorde, vid berättelseårets 
slut 83,846-15 har mot 112,952-13 har föregående år, och 
har denna minskning uppkommit därigenom att, såsom 
under rubriken >Kronoparker> är närmare angifvet, 29,105-98 
har af Björkfors och Utansjö sågverk disponerade stock-
fångstskogar enligt aftal med innehafvarne till kronan 
öfverlåtits. 

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

Häradsallmänningars, inberäknadt s.k. besparingsskogars 
eller sockenallmäDningars i Norrbottens, Gäfleborgs och 
Kopparbergs län, areal, som vid berättelseårets början om
fattade 647,74305 har, har under året ökats med 256 
har genom inköp af skogsmarker till Jönåkers härads-
allmänning i Södermanlands län. Hithörande skogars areal 
uppgick sålunda vid berättelseårets slut till 647,999-05 
har. 

Sammanlagda ytvidden af de allmänna skogarna, som 
föregående år utgjorde 6,637,629-16 har, uppgick vid be
rättelseårets slut till 6,642,909-29 har. 

Hushållningsplaner hafva under året blifvit fastställda 
för 145 allmänna skogar mot 89 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 kronoparher, kronans flygsandsplanteringar, öfver-
loppsmarker, oafvittrade skogar och utarrenderade hemman 
(Bil. I, A, B och C)-. 



Afverkning och utsyning. III 

Sammanlagda kubikmassftn häraf utgör 1,860,2531 kbm., 
motsvarande 2,055,684-8 kbm. föregående år. 

Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 
1,771,534-5 kbm. (Bil. 1 A.), utgjordes 18 procent af ved 
samt kol- ock tjärvirke, 22 procent af öfrigt smärre virke 
samt återstoden af timmerträd och annat värdefullare 
virke. 

Till utsyningsberättigade utlämnades 60,396-3 kbm., 
motsvarande 56,110-3 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 
28,328-3 kbm. (Bil. 1 C), motsvarande 25,312-8 kbm. före
gående år. 

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

Motsvarande belopp föregående år utgjorde 3,6926 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): 

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

motsvarande 6,745"6 kbm. föregående år. 

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

Sågtimmer 998 st. 1,209-8 kbm. 
Hustimmer och hustimmerträd . . . 65 » 26'0 » 
Skadade, torra och vindfällda träd . 51 » 204 » 
Ved och kolvirke — » 129-7' >• 

Summa 

motsvarande 4097 kbm. föregående år. 

1,385-9 kbm. 

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

Bjälkar och bjälkträd 5 st. 10'0 kbm. 
Sågtimmerträd 2,90« » 1,634'1 » 
Sågtimmer 13,452 » 2,7553 > 
Hustimmer och hustimmerträd . . . 2,453 » 1,181-7 » 
Spärrar och sparrträd 194 » 200-6 » 
Skadade, torra och vindfällda träd . — » 36-0 » 
Hägnadsvirke — » 302-7 » 
Ved och kolvirke — » 12,598-8 » 
Diverse virke — » 1,737-9 » 

Summa — 20,457-1 kbm. 

motsvarande 22,442-S kbm. föregående år. 

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

motsvarande 26,090-6 kbm. föregående år. 

motsvarande 179,687-1 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): 



I V Afverkning och utsyning. Virkets försäljning. 

Af vrakek och bok hafva efter ansökan från 170 inne
hafvare, af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas utan 
vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp beviljats 
(Bil. 10): 

motsvarande respektive ,'3,285 och 5,384 ekar samt 384 bokar 
om tillsammans 6,9348 kbm. föregående år. 

Virkets försäljning. Under loppet af berättelseåret ha 
prisen på trävarumarknaden betydligt nedgått. Detta 
gäller i första rummet de större virkessortimenten och i 
all synnerhet sågadt virke af större bredd. Mindre virkes-
slag däremot hafva hållit sig uppe och till någon del äfven 
stigit i pris. Att dessa företeelser på den allmänna trft-
varumaknaden skulle utöfva inflytande på kronans virkes-

försäljningar vid höstauktionerna och afsättningen i öfrigt, 
var att förutse. Dock har i flera orter prisminskningen varit 
mindre märkbar än man haft anledning befara, och de ut
bjudna virkespartierna ha till hufvudsakligaste delen blifvit 
sålda ehuru till något reducerade priser. De största pris-
reduktionerna ha af lätt insedda skal förekommit å de orter, 
där under år 1903 spekulationen varit mycket liflig och där 
följaktligen då betalts ganska höga pris. 

Luleå distrikt. Vid auktionerna utbjödos 340,427 tim
merträd och försåldes däraf 291,819 träd till antagliga pris. 
Sedan 5,300 träd under hand ytterligare afyttrats, kvarstodo 
43.308 träd till kommande års försäljningar. . Medelpriset 
utgjorde 249 kronor för träd eller 374 kronor för kubik
meter. Motsvarande medelpris år 1903 voro 25-4 kronor 
och 3-87 kronor. Med domän styrelsens medgifvande och 
efter utstämpling ha dessutom försålts under hand genom 
revirförval tara es försorg vindfällda, torra eller eljes skadade 
träd i mindre poster. Sammanräknade för året, uppgå de 
inom vissa revir till afsevärda belopp, såsom i Gellivare, 
Jockmocks och Pärlälfvens revir till 19,000 a 26,000 träd, 
inom Storbackens och Råneå revir 10,000 till 11,000 träd 
o. s. v. Ved och till tjärubränning afsedda stubbar och 
skatar m. m. ha ock under hand försålts. 

Skellefteå distrikt. Af de å auktion utbjudna 396,956 
timmerträden erhöllos antagliga anbud å 337,596 träd. Dess
utom hafva under hand sålts 25,082 träd, så att 34,278 träd 
öfverhållits till kommande år. Medelpriset utgjorde 3'28 
kronor per träd eller 501 kronor per kubikmeter, motsva
rande respektive 352 kronor och 548 kronor under år 1903. 
På enahanda sätt som i Luleå distrikt har under hand för
sålts i rätt stor omfattning torr, vindfälld eller eljest mera 
skadad skog, tillhopa 193,200 träd, hvarförutom ved och 
tjäruvirke, när sådant rönt efterfrågan, afyttrats. 

Umeå distrikt. Af 179 virkesposter, som utbjödos vid 
höstauktionerna, funno 106 köpare till antagliga pris. Af 
de återstående afyttrades efteråt det mesta under hand, så 
att inalles 387,564 timmerträd blefvo sålda från distriktet. 
Jämförda med föregående års priser ställde sig priserna 
inom reviren mycket olika, men voro i allmänhet lägre. Så
lunda utgjorde medelpriset per kubikmeter i Asele, Fredrika 
och Degerfors revir 5-75 kronor, 5'50 kronor och 2-94 kronor 
mot 8 kronor i de två förstnämnda och 5 kronor i det sist
nämnda reviret år 1903, alltså en prisnedgång af respektive 
28, 31 och 41 procent, medan i Södra Lycksele, Vilhelmina 
och Norra Lycksele revir medelpriset per kubikmeter belöpte 
sig till 5-30 kronor, 485 kronor och 758 kronor emot respek
tive 7-17 kronor, 5'55 kronor och 8 kronor under år 1903, 
således en betydligt mindre prisreduktion eller respektive 
26, 13 och 5 procent. I Stensele revir betingade försälj
ningsvirket ungefär samma priser som under år 1903. Inom 
Anundsjö revir har småvirke till pappersved kommit i pris 
och kan numera från vissa kronoparker afsättas. På sätt 
ägt rum i de två föregående distrikten ha äfven i detta 
distrikt å rot sålts under hand i smärre poster inom reviren 
befintliga vindfällda eller torra träd, därvid skriftliga anbud 
efter kungörelse infordrats å det utstämplade virket. 

Det har varit vanligt, att när nödår (s. k. »svagår>) 
inträffat inom de två nordligaste länen, ortsmyndigheterna 

motsvarande 162,851-9 kbm. föregående år. 

f) å utbrutna stockfångstskogar, å nybyggen och krono
hemman samt hemman med inskränkt dis2>ositionsrätt till 
skogen hafva på grund af § 53 i nådiga förordningen den 
26 januari 1894 åt därtill berättigade utsynats (Bil. 9): 



Virkets försäljning. 

påyrkat ökade virkesförsäljningar från kronans skogar för 
att bereda arbetsförtjänst åt den behöfvande befolkningen. 
Erfarenheten bar emellertid visat, at t sådana nödhjälps-
skogsförsäljningar å rot icke ledt till det åsyftade ända
målet, utan att behållningen af försäljningen ofta kommit helt 
andra till godo an de behöfvande bland ortsbefolkningen. 
Då nn i anledning af 1903 års svaga skörd flera framställ
ningar gjordes om behofvet af ökade tillfällen till arbets
förtjänst inom vissa kommuner i de nämnda länen, lät domän
styrelsen skogspersonalen, som numera blifvit väsentligt för
stärkt, utföra vissa extra afverkningar och utdrifningar å 
kronans skogar, för a t t därvid bereda arbetsförtjänst åt j\ist 
dem bland ortsbefolkningen, som däraf voro i verkligt behof. 
Virket, upphugget och nedfördt till flottled, såldes därefter 

af jägmästarne till gängse pris. Detta förfaringssätt har 
tillämpats i de tre nu omnämnda distrikten, ehuru ej i 
någon större omfattning. Därtill skulle nämligen erford
rats en ytterligare förstärkning af skogspersonalen. 

Mellersta Norrlands distrikt. Vid auktionerna såldes 
166,862 sågtimmerträd från kronans skogar. Medelpriset 
per kubikmeter var 6'63 kronor emot 745 kronor år 1903, 
således en prisnedgång af omkring 11 procent; Under hand 
ha 120,566 torra eller vindfällda träd försålts och betingat 
ett medelpris af 63 öre per träd emot 75 öre under det före
gående året. Därjämte ha afyttrats 67,859 kubikmeter ved 
och kolvirke. För jämförelse med föregående års afverk
ningar och försäljningar äro nedanstående, af öfverjäg-
mästaren upprättade tablåer af intresse: 

a) Å auktion försåldt virke från kronoparker. 

b) Under hand försåldt virke från kronoparker. 

v 



V I Virkespris. 

c) Virkesafkastningens förhållande till kronoparksarealen. 

Afverkningen och virkesförsäljningen från de ecklesia
stika skogarna inom detta distrikt äro i anseende till dessa 
skogars areal och gynnsamma belägenhet af ganska stor 
betydenhet. A dessa skogar försåldes nämligen tillhopa 
44,937 sågtimmerträd for 201,703 kronor, utgörande ett 
medelpris af 708 kronor per kubikmeter eller något högre 
pris än virket från kronans skogar betingade, ilärförutom 
hafva torra eller vindfällda träd samt kolved afyttrats till 
fördelaktiga pris. 

Gäfte—Dala distrikt. Af utstämpladt och till försälj
ning utbjudet virke har i det närmaste allt vunnit af sätt
ning. I de revir, där större virkesförsäljningar ägt rum 
från kronoparker, hafva prisen foga understigit föregående 
års. I Norra Hälsinglands, Västra Hälsinglands och Särna 
revir utgjorde medelpriset i kronor 5-10, 8'74 och 7-46 emot 
5-80, 8-82 och 760 under år 1903, allt per kubikmeter tim
merträd. 1 Österdalarnes revir betingade kronovirket unge
fär samma pris som föregående år. Träkol har i Klotens 
revir betingat ett pris af 705 kronor per last emot 6'15 
kronor under år 1903. 

I samtliga norrländska distrikt har virkesutdrifningen 
försiggått under gynnsamma förhållanden. 

Bergslagsdistriktet. I allmänhet har all försäljning af 
ordinarie virkesaf kastning och beredningshuggnings virke 

skett rotstående, hvaremot hjälpgallrings- och rensnings-
virket till största delen upphuggits i lämpliga sortiment. 
Så vidt möjligt har försäljningen skett å auktion, men då 
under året flerstädes nöjaktiga pris ej uppnåtts, har dylikt 
virke sedermera försålts under hand. Prisen vid årets 
virkesförsäljningar hafva i allmänhet varit lägre än under 
föregående år, utom beträffande Alfdals revir, där de hållit 
sig tämligen oförändrade. 

Virkesutdrifningen har i allmänhet försiggått under syn
nerligen gynnsamma omständigheter. Inom Karlstads revir 
försvårades den något genom allt för riklig snötillgång, och 
inom Örebro, Grrönbro och Norra Roslags revir har den 
senare drifningsperioden varit ogynnsam till följd af snöbrist. 

Östra distriktet. Af under året skedd försäljning af 
virke från de allmänna skogarna hafva 50 procent salts å 
auktion och 50 procent under hand samt 54 procent efter 
upphuggning och 46 procent rotstående. Prisen å träkol 
och pappersmasseved ha under året varit något högre än 
under föregående år, medan prisen å timmer och i allmän
het gröfre skog å rot varit i fallande. 

Utdrifningen af virket försiggick under början af året 
under gynnsamma förhållanden. 

Västra distriktet. Virket har i allmänhet sålts å auk
tion i de olika orterna, dels å rot, dels upphugget och 

1) Damf 40,374'81 har kronoparker inom Dorotea socken af Västerbottens län. 
2) Däraf utgöras 18,022'82 har af inköpta kronoparkerna Hede, Känne och Björnberget, brarå ingen annan afverkning förekommit än uttagandet af en del skadade 

träd i Hede 
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sorteradt i olika dimensioner. Virke, som såldes under för
vintern 1904, betingade ordinära pris med någon sänkning, 
jämför dt med föregående års, hvaremot allt senare försåldt 
upphugget virke i pris rätt afsevärdt understeg föregående 
års, hvarjämte inom några revir virke från kronoparkerna 
ej ens kunnat för antagliga pris försäljas. 

Virkets utdrifning ägde å de flesta trakter rum under 
gynnsamma förhållanden. Dock försenades utdrifningen i 
norra delarna af Dalslands revir samt a kronoparken Halle-
Hunneberg till följd af för mycket snö. 

Smålands distrikt. Virket säljes i allmänhet å offentliga 
auktioner. Endast en mindre del, hufvudsakligen berednings-
och rensningsvirke samt småposter af sämre ek säljas under 
hand. Endast i ett fåtal fall hafva sabubjudna poster blifvit 
osålda. Till följd af trävarumarknadens tryckta läge voro 
prisen lägre än under år 1903. Utdrifningen af virket 
har i allmänhet försiggått under gynnsamma förhållanden. 

Södra distriktet. I allmänhet har endast hjälpgallrings-
och rensningsvirket upphuggits, hvilket i likhet med det å 
rot stående försålts å offentlig auktion. Endast en del 
smärre virkesposter samt mindre värdefulla ekar såldes 
under hand. Virkesprisen hafva till följd af de stora storm -
fällningarna nästföregående år varit något lägre än under 
de närmast föregående åren. Inom Hallands revir har ek 
stigit i pris, sedan ekstaf åter börjat vinna efterfrågan. 

Vintern har varit mindre tjänlig för virkesutdrifningarna. 
Virkesprisens växlingar inom distriktens särskilda revir 

framgå af Bil. 11. 
V äg anläggning ar. Inom Luleå och Skellefteå distrikt 

hafva nya vägar anlagts samt spångning och upprensning 
af gångvägar utförts för enligt öfverjägmästarnes uppgifter 
en sammanlagd kostnad af 11,421-88 kronor. 

Inom Umeå, Mellersta Norrlands och G-äfle— Dala di
strikt hafva såväl nya vägar anlagts som gamla vägar för
bättrats, och uppgick kostnaden för dessa arbeten enligt 
öfverjägmästarnes uppgifter till 15,045'45 kronor. 

Inom Bergslags, Ostra, Västra, Smålands och Södra 
distrikten hafva äldre vägar 'förbättrats för en samman
lagd kostnad af 16,295;35 kronor. Nya vägar å de all
männa skogarna hafva anlagts med en längd af 34,436 
meter och för en kostnad af 12,222-67 kronor, allt enligt 
öfverjägmästarnes uppgifter. 

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

Luleå distrikt: 
Pajala revir. I Parkajoki hafva reparationer af damm 

m. m. utförts för en kostnad af 1,553-32 kronor. 
Torneå revir. I Puostijoki har kostnaden för repara

tioner och tillsyn uppgått till 1,452-06 kronor. För repara
tioner i Svansteins vattendrag hafva utbetalts 851-25 kronor. 
I Juovijoki hafva två dammar uppförts för en kostnad af 
6,325-20 kronor, hvarjämte för en del smärre grusfyllningar 
i Luojoki utbetalts 239-15 kronor. 

Tärendö revir. Por kompletteringsarbeten i Kvarnån 
har utbetalts 1,487-92 kronor. 

Ängeså revir. I Kattan och Vuoddesbäcken hafva dam
mar reparerats för en kostnad af respektive 520-16 kronor 
och 150 kronor. 

Kalix revir. Under året har arbetet för reglering 
af Tore alf påbörjats och kraft en kostnad af 7,402-54 
kronor. 

Skellefteå distrikt: 
Varriså revir. Teleträskdammen har ombyggts, hvar

jämte kistbyggnad, sprängningar och rensningar till för
hindrande af strandskärningar ägt rum i Sikån, Hvitbäcken 
m. fl. vattendrag, och uppgick kostnaden för dessa arbeten 
till 12,74046 kronor. 

Arjeplogs revir. I Radnejaurbäcken hafva rensningar, 
sprängningar, förbyggnad vid sidogrenar samt anordnande 
af en enkel bomledning verkställts för 5,281 kronor. I 
Rappenälfven hafva de tvenne förutvarande dammarna vid 
Rappensjön sänkts och en ny damm uppförts för en Samman
lagd kostnad af 3,119-75 kronor. 

Malmesjaurs revir. I Rackejaurbäcken har dammen 
reparerats samt diverse rensnings- och sprängningsarbeten 
verkställts för 3,850-68 kronor. 

Öfre Byske revir. I Öfre Vistån hafva tvenne dammar 
uppförts, en vid Lomträsket och en vid Bius. Kostnaden 
härför uppgick till 8,068-05 kronor. 

Ålfsby revir. En ränna i Bölsmansån har reparerats 
för 96314 kronor. I Varrisån och Hvitbäcken hafva strand-
skoningar byggts samt sprängnings- och rensningsarbeten 
till förhindrande af skärning och uppgrundning utförts för 
en sammanlagd kostnad af 9,63669 kronor. 

Gäfle—Dala distrikt: 
Västra Hälsinglands revir. Vattendraget från Öfre 

Kölsjön till Tandsjön å Hamra kronopark har upprensats 
till fiottled för en kostnad af 16,500 kronor. 

Österdalarnas revir. Strömrensningsarbetena i Grryfvelån 
hafva under året afslutats och kraft en kostnad af 62,406-75 
kronor. 

Hägnads arbeten. Inom de södra distrikten, där dessa 
arbeten hufvudsakligen förekommit, hafva under berättelse
året — förutom reparationer af gammal hägnad för en 
kostnad af 4,355 kronor 43 öre — nya hägnader till en 
sammanlagd längd af 68,698 meter uppförts för en summa 
af 10,942 kronor 43 öre. 

Skogsträdens frösättning. Tillgången på såväl ett- som 
tvåårig tallkott har under berättelseåret varit ringa i hela 
landet. Tillgången å grankott har varit ringa i de norra 
distrikten med undantag af Kopparbergs och Klotens revir 
i Gäfle—Dala distrikt, där tillgången varit riklig. Inom 
Östra och Västra distrikten har tillgången å grankott varit 
god och inom Smålands distrikt och Bergslagsdistriktet 
riklig. 

Skogsodling och åtgärder för återväxtens befrämjande. 
Förutom de åtgärder i nu berörda syfte, hvilka under året 
utförts dels i sammanhang med afverkningen, såsom rens
ningshuggningar af flera slag, dels genom här nedan sär-
skildt omförmälda diknings- och bäckrensningsarbeten, hafva 
i de norra distrikten, där skogsodling endast i ringa mån 
kommit till användning, i vissa skogar verkställts hygges
rensning, risbränning och löfträdsgallring, allt för att under
lätta själfsådd. Omfattningen af såväl dessa senare arbeten 
som skogsodlingarna utvisas af nedanstående distriktvis upp
rättade tabell: 



VIII Skogsodling. Dikning. 

Af ofvannämnda summa 175,958-15 utgör 129,322-35 
kronor kostnaden för fullständig skogsodling och 46,63580 
kronor kostnaden för hjälpkultur. Motsvarande summa före
gående år var 166,94609 kronor, hvaraf 116,33982 kronor 
för fullständig skogsodling å 5,58500 har och 50,606-27 
kronor för hjälpkultur å 2,437-24 har. 

Beträffande de mer eller mindre gynnsamma förhållan
den, hvarmed under året utförda skogskulturer varit förenade, 
omnämnes från de olika distrikten hufvudsakligen följande: 

Gäfle-Dala distrikt. Arets kulturer hafva i allmänhet 
lyckats väl, utom inom Norra Hälsinglands revir, där de 
två senaste årens kulturer synas hafva lidit af sommarens 
kyliga väderlek. 

B er g slags distriktet. Arets kulturer visa i allmänhet 
till följd af sommarens stränga torka ett tämligen dåligt 
resultat. A ostra delen af Karlstads revir, Örebro och 
Grönbo revir hafva dock sådderna mot förväntan visat sig 
tämligen tillfredsställande. Äterväxten på äldre hyggen 
har i allmänhet god slutenhet och växtlighet. 

Östra distriktet. Skogsodlingarna under våren gynnades 
af lämplig väderlek, men stark torka under sommaren har 
högst menligt inverkat på sådderna och jämväl på plante
ringar på grundare jord, särskildt granplanteringar. 

Västra distriktet. Under en stor del af kulturtiden voro 
väderleksförhållandena inom distriktet i allmänhet mindre 
gynnsamma,- och då dessutom försommaren var kylig samt 
sommaren i öfrigt mycket torr, var ej annat att vänta än 
att resultatet af årets skogskulturer skulle visa sig rät t 
dåligt. Flerstädes hafva likväl sådderna repat sig under 
sommaren och hösten. Äfven plantor från föregående år 
hafva lidit af torkan, sådderna dock mer än planteringarna. 
Äter växten å de allmänna skogarna kan i stort sedt anses 
vara tillfredsställande. Årsskotten voro liksom föregående 
år ovanligt korta. 

Smålands distrikt. Arets kulturer hafva inom kust
reviren samt inom Eksjö och Västbo revir lidit aftorka och 
kall väderlek. A öfriga trakter tyckas de hafva gåt t väl 
till. Aterväxten har i distriktets flesta delar lidit betyd
ligt af sommartorkan, men torde i allmänhet få anses mera 
tillfredsställande än hvad af väderleksförhållandena varit 
at t förvänta. 

Södra distriktet. Årets kulturer hafva gått väl till och 
återväxten visat god utveckling. Den synnerligen starka 
torkan har emellertid flerstädes inom Malmöhus revir för
orsakat afsevärd skada å planteringarna, och på de torra 
ljungmarkerna och fiygsandsfälten inom Hallands revir har 
den ogynnsamma väderleken inverkat menligt på gran-
kulturerna. 

Dtkningsarbeten å de allmänna skogarna. I tabellbila
gan 14, angående årets dikningsarbeten i de norrländska 
länen och Kopparbergs län, såväl de under föregående år 
påbörjade, men ej afslutade, som ock de under året till
komna, lämnas en detaljerad redogörelse för dessa arbetens 
förlopp. Af tabellen framgår, att under året varit under 
arbete 242 dikningsföretag, omfattande en areal af 13,66571 
har myrmarker och 5,6l3'8l har försumpad skogsmark, en 
dikeslängd af 1,062,395 meter samt en gräfningsmassa af 
1,163,195 kbm., hvilka arbeten beräknats kosta 336,326 
kronor 77 öre. Af dessa arbeten hafva under året slutaf-
synats och godkänts 161 företag. För under året utfördt 
arbete å såväl slutafsynade som under arbete varande före
tag hafva utbetalts 196,979 kronor 84 öre. 

Under berättelseåret hafva därjämte följande undersök
nings- och p Lanläggningsarbeten för myrdikningar och bäck-
rensningar utförts, nämligen: 

I Luleå distrikt hafva undersökts 12 myrtrakter om
fattande tillsammans 994-26 har, hvilkas dikningskostnad 
beräknats till 12,150 kronor, gräfningsmassa till 37,054 
kbm. och dikeslängd till 58,734 meter. 

I Skellefteå distrikt ha undersökningarna omfattat 10 
myrtrakter om 89547 har. Kostnaden för deras afdikning 
har beräknats till 15,010'88 kronor, gräfningsmassan till 
57,218 kbm. och dikeslängden till 89,412 meter. 

I Umeå distrikt ha undersökningar verkställts å 31 
myrtrakter om 1,79897 har, hvilkas dikningskostnad beräk
nats till 55,234 kronor med en gräfningsmassa af 191,147 
kbm. och en dikeslängd af 180,812 meter. 

I Mellersta Norrlands distrikt ha 2 myrtrakter om 
413-7 3 har undersökts, hvilkas dikningskostnad beräknats 
till 5,576'74 kronor med en dikeslängd af 38,504 meter. 

I Gräfle-Dala distrikt ha undersökningar verkställts å 
49 myrtrakter om 3,134 har, hvilkas dikningskostnad beräk
nats till 65,697 kronor med en gräfningsmassa af 191,566 
kbm. och en dikeslängd af 161,638 meter. 

Samtliga ofvannämnda arbeten hafva ägt rum under 
gynnsamma väderleksförhållanden. 

Inom öfriga distrikt hafva dikningarna haft följande 
omfattning, nämligen: 



Skogstorp. Skogseldar. Stormskador. Skogsinsekter. IX 

Skogstorpsanläggningar. Skogstorpens antal, som före
gående år uppgingo till 398, hafva under året ökats med 
31, hvarjämte 9 skogstorpsanläggningar beslutats, ehuru 
kontrakt om deras upplåtelse ej hunnit godkännas. I 
brist på lämpliga sökande voro vid årets slut 9 skogstorp 
ej upplåtna. På grund af sökandenas eller de sökta lägen
heternas olämplighet eller andra orsaker hade 29 ansök
ningar af slagits. Vid årets sint voro 139 skogstorpsansök
ningar under utredning. Byggnadsskyldigheterna hafva 
under året fullgjorts vid 27 torp, och hafva respektive 
skogstorpare härför uppburit dem tillkommande statsbidrag 
med tillsammans 13,500 kronor. 

Skogseldar. Inom Luleå distrikt hafva i Tärendö revir 
170 har af Hissa kronopark härjats af eld. 

Inom Skellefteå distrikt hafva i Varriså revir 200 har, 
i Malmesjaurs revir omkring 200 har, i Norsjö revir 16 har 
och i Burträsks revir 2 har öfvergåtts af eld. Den inom 
Norsjö revir omförmälda skogselden anses vara anlagd. 

I Umeå distrikt ha kronoparkerna hemsökts af skogseld 
i något större omfattning än i de två föregående distrikten, 
i synnerhet inom Södra Lycksele revir, där en skogstrakt 
af omkring 1,000 har på Nordanås kronopark under den i 
juni månad rådande torkan afbrändes. Den afbrända trak
ten var till större delen be växt af tjälgran och till någon 
del af medelålders och ung tall. A ett par andra krono
parker i samma revir uppkom ock eld, men släcktes innan den 
fick någon större utbredning, så att endast 2-5 har beräk» 
näts hafva däraf skadats. Från Fredrika revir inberättas, 
att på kronoparken Burselberget eld anlagts på flere ställen 
inom en skogstrakt af omkring 60 har, som helt och hållet 
afbrändes. Afven på kronoparken Vargålandet inom samma 
revir härjades en trakt om 40 härs ytvidd genom mord
brand samt å kronoparken Storberget en ytvidd af 15 har, 
hvilken senare eldskada, som uppkom genom minderåriga 
vallhjons vårdslöshet, dock inskränkte sig till en lindrig 
svedj ning genom löpeld. Rörande gärningsmännen till eld-
anläggningarna har ingen upplysning ännu kunnat vinnas. 
I Degerfors revir ha å Amans och Manjaurs kronoparker 
skogseld härjat omkring 250 hektars ytvidd, därvid vacker 
ungskog af tall förstörts. Afven här anses mordbrand föreligga. 

Från brandfälten inom de nu nämnda distrikten ha 
förutom smärre virke försålts inalles 13,500 till timmer 
dugliga träd. 

Inom Mellersta Norrlands distrikt hafva inga och inom 
Gäfle-Dala distrikt endast smärre skogseldar förekommit, 
med undantag för Särna revir, där 200 har härjats af eld. 
Inalles hafva inom sistnämnda distrikt 262 har blifvit eld-
skadade. 

Inom Bergslagsdistriktet hafva å kronoparken Utters-
berg 34 har öfvergåtts af eld. 

Från Västra distriktet inberättas, at t å häradsallmän-
ningen Hökensås i Vartofta revir den 16 juli uppkom skogs
eld, som under då rådande storm och torka utbredde sig 
öfver 146 har, hvaraf omkring 8 har utgjordes af mossmark 
medan den återstående delen af det härjade området bestod 
af 1—40-årig skog, som helt och hållet blef förstörd. Elden 
härledde sig från bränning å en invid allmänningen be
lägen odlingsmoase. Under samma månad härjades af skogs-

D omäns tyr eis ens btråttelst för år 1904. 

eld omkring 20 har på kronoegendomen Berg i Bohus revir, 
därvid 10 har 15-årig ungskog afbrändes. Vid polisunder
sökning om orsaken till eldens uppkomst kunde några säkra 
upplysningar i saken icke vinnas. 

Inom de öfriga distrikten hafva inga skogseldar af 
någon nämnvärd betydenhet förekommit. 

Stormskador hafva icke i afsevärd omfattning ägt rum 
inom de norra distrikten samt ej heller inom Bergslags och 
Västra distrikten. Inom Östra och Smålands distrikten ha 
skogarna däremot haft känning af höststormarna. Sålunda 
meddelas från Jönåkers revir, att fröträdsställningarna 
mångenstädes blifvit af storm starkt utglesnade, samt att 
skogsbestånd i trakter, där gleshuggning för nunnans be
kämpande utföras, såsom på kronodomänen Alberga och å 
Jönåkers häradsallmänning, betydligt lidit af höststormarna. 
Betydlig vindfällning på Ombergs kronopark har ägt rum, 
och på Åkerbo häradsallmänning i Finspångs revir drog 
en cyklon fram och fällde den äldre skogen på ett omkring 
20 meter bredt bälte. Inom Tjusts, Kalmar och Ölands 
revir har stormen i förening med snötryck fällt och af-
brutit en myckenhet, i synnerhet yngre skog, och inom 
Västbo och Sunnerbo revir har en del under föregående 
års stormar rotryckt och skadad skog blifvit vindfälld. 

Inom Södra distriktet inträffade stormskada å Kristia-
nopels kyrkoherdeboställes skog, där 1,483 kbm. virke vind-
fälldes. 

Skogsinsekter. Barkborren har under året anställt härj
ningar inom Gripsholms revir och i de stormhärjade trak
terna i sydvästra delen af Smålands distrikt, särskildt i 
Ölands revir. 

Tallspinnaren. Den under föregående år förekommande 
härjningen af tallspinnaren i Karlstads och Alfdals revir 
synes numera vara bekämpad. 

Snytbaggen har under året förekommit flerestädes och 
omnämnes särskildt hafva uppträdt å kronoparken Furu
backen och kronoegendomen Slädened i Slättbygds revir 
samt å Visingsö och i Ölands revir, i hvilket sistnämnda 
revir insamlats omkring 20,000 snytbaggar. 

Rlärgborren har uppträdt härjande å ung och medel
ålders tallskog i Kinne och Bohus revir, i det senare till 
och med i oroväckande grad å kronoparkerna Tormoseröd 
och Ödsmål, samt tämligen allmänt i Södra distriktet. 

Grankottvecklaren har under året förekommit flerstädes 
inom Bergslagsdistriktet. 

Björkmätaren har uppträdt i Hunnebergs revir, ehuru 
därstädes i mindre myckenhet än tillförene, samt i Värends 
oeh i Hallands revir. 

Frostfjäriln har gjort skada å löfskogarna i Smålands 
distrikt samt i Östra och Västra distrikten. 

Skador å skogen, orsakade af parasitsvampar. Skador 
af här ifrågavarande slag hafva varit vanliga. Särskildt 
omnämnes, att i Norra Roslags revir granskogen flerstädes 
är angripen af innanröta, orsakad af polyporusarter. Inom 
samma revir hafva grankottarna mångenstädes angripits af 
rostsvampen Aecidium strobilinum, hvarjämte Cteoma pini-
torquum gjort skada a tallåterväxten. I Västra distriktet 
har törskatesvampen Peridermium pini förorsakat skada å 
tall inom Kinne och Svältornas revir. 

II 



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

1,435 st. sågtimmer och sågtimmerträd, 
128 » hustimmer och htistimmerträd, 
480 » spärrar och sparr träd, 
52 » vindfallda och torra träd, 

287-2 kbm. ved och 
8-7 » diverse virke. 

Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke har beräk
nats till 1,310-2 kbm. 

Genom, skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot skogs
författningarna under berättelseåret uppgingo till 325, hvaraf 
66 uppskjutna från föregående år, hvarvidv svaranden fäll
des i 218 mål, men frikändes i 23, medan 84 vid årets slut 
voro oafgjorda. Adömda böter uppgingo till 4,732 kronor 
50 öre, hvarjämte ådömts skadeersättning med tillsammans 
3.865 kronor 50 öre (Bil. 13). Motsvarande belopp föregå
ende år utgjorde 4,552 kronor i böter och 2,847 kronor 93 
öre i skadeersättning. 

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

Lo) Undersökningar för utsyning af undermålig skog 
enligt den för Norrbottens och Västerbottens län gällande 
förnyade nådiga förordningen af den 24 juli 1903, hvilka 
förrättningar haft följande omfattning: 

Motsvarande siffror år 1903 voro 1,003 hemmansskogar 
och 2,226,195 träd utsynade. 

Vid sågar och lastageplatser hafva beslagtagits inom 
Luleå distrikt 234 undermåliga sågtimmer och 533 slanor, 
inom Skellefteå distrikt 14,700 sågtimmer, 10,486 spärrar, 
5-4 kbm. sågadt virke och 604 kbm. pappersmasseved och pit-
props samt inom Umeå distrikt 797-3 kbm. undermåligt virke. 

2:o) Jämlikt nådiga förordningen den 29 juni 1866 ang. 
dispositionsrätten till skogen å vissa skattehemman, nådiga 
stadgan den 30 maj 1873 om afvittring i Västerbottens och 
Norrbottens läns lappmarker, nådiga brefvet den 27 juni 
1879 ang. grunderna för afvittring och storskifte i Särna 

socken med Idre kapellag, nådiga skogsförordningen den 26 
januari 1894 ro. fl. nådiga bref och författningar verkställd 
utsyning och utstämpling å vissa skattehemman med in
skränkt dispositionsrätt öfver skogen, kronohemman och 
nybyggen, oafvittrade skatte- och frälsehemman, äfvensom 
skatte- och frälsehemman i Särna socken med Idre kapellag 
samt i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker, för 
hvilka utsyningsförrättningar redogöres i Bil. 9. 

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

Under föregående år uppskattades skogen vid 638 hem
man eller byar, omfattande 136,018-87 har. 

4:o) Jämlikt lagen af den 30 mars 1894, angående åt
gärder till förekommande af skogsförödelse inom Gottlands 

X Enskildas skogar. 

Enskildas skogar. 



Enskildas skogar. XI 

län, har besiktning under året utförts af vederbörande skogs
tjänsteman å 15 egendomar. Skogsförsäljningsförbud har 
meddelats för 8 af dem. 

5:o) I Hallands, Blekinge-Abus ocb Angelholins revir 
befintliga, enskilda 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 l ,28ri0 kbm., motsvarande 
2,488-05 kbm. föregående år. A flygsandsfälten inom Hal
lands revir hafva utplanterats 130,600 plantor af bergtall, 
tall, gran och björk, och i plantskolorna därstädes utsatts 
135 kg. frö af bergtall ocb gran. 

För skogsodlingens främjande har under år 1904 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 genom 
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 landstings
område, äfvensom att efter årets utgång redogörelse öfver 
anvisade statsbidrags användning skall af vederbörande af-
gifvas till Konungens befallningshafvande. Och har detta 
anslag fördelats på de olika länens landsting och hushåll
ningssällskap på sätt nedanstående tabell utvisar: 

Af tabellen inhämtas, att landsting och hushållnings
sällskap tillsammans anvisat 111,400 kronor till skogsodlin
gens främjande. Om därtill lägges det af riksdagen an
slagna, på länens landsting och hushållningssällskap för
delade beloppet 70,000 kronor, uppgår summan af för ända
målet tillgängliga medel för året till 181,400 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: 

Stockholms län. Genom hushållningssällskapets försorg 
har skogsodling utförts å 92 egendomar, hvarvid 720 har 
kultiverats. Härvid äro utsatta 193,000 plantor och utsådda 
740 kg. skogsfrö. 

I Uppsala län har genom hushållningssällskapet afgifts-
fritt utdelats 280,124 plantor och 11665 kg. skogsfrö, hvar
med omkring 200 har kultiverats. 

I Södermanlands län har länets skogsodlingskommitté, 
som tillsatts af landstinget och hushållningssällskapet, verk
ställt skogsodling å 178 har, hvartill åtgått 177 kg. skogs
frö samt till enskilda skogsägare utdelat 46,000 plantor 
och försålt 218 kg. skogsfrö. Vid 138 folkskolor har under
visning meddelats i skogsodling. 

I Östergötlands län har under ledning af plantörer å 
148 egendomar skogsodlats 340 har, hvarvid användts 131,000 
plantor och 497 kg. skogsfrö. Barn från folkskolorna hafva 
biträdt vid dessa arbeten. 

I Jönköpings län hafva genom hushållningssällskapets 
försorg 295 har skogsodlats, hvarvid användts 380,500 plantor 
och 254 kg. skogsfrö samt undervisning i skogsodling läm
nats barn i 27 folkskolor. 

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

I Kalmar läns norra landstingsområde hafva omkring 
300 haj kultiverats, hvarvid åtgått omkring 304 kg. skogsfrö. 

I Kalmar läns södra landstingsområde hafva utsatts 54 
kg. skogsfrö och utlämnats 120,700 plantor. 

I Gottlands län hafva barn från 51 folkskolor biträdt 
vid skogsodling af 35 har, hvarvid användts 148,000 plantor 
och 41 kg. skogsfrö. 

I Blekinge, Malmöhus, Kristianstads och Hallands län 
hafva sammanlagdt 10,551,882 plantor och 884 kg. skogsfrö 
utlämnats, och beräknas inom de två sistnämnda länen 1,353'59 
har hafva med utdelade plantor och frö skogsodlats. 

I Göteborgs och Bohus län hafva af hushållningssäll
skapet åt 700 rekvirenter kostnadsfritt utlämnats omkring 
2,000 kg. skogsfrö och 150,000 plantor, och beräknas den 
areal, som därmed blifvit skogsodlad, till omkring 817 har. 
Dessutom hafva af hushållningssällskapet anställda plantö
rer kostnadsfritt lämnat undervisning i skogsodling och 
hjälpgallring. 

De inom Värmlands län till skogsodlingens främjande 
anslagna medlen hafva användts dels till upprätthållande 
af Lerviks skogvaktare och kolarskola, dels till kostnads
fritt tillhandahållande af skogsfrö åt allmänheten. Inom 
länet hafva till 199 rekvirenter utlämnats 1,089 kg. skogs
frö. 
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I Örebro län hafva å 49 hemman eller lägenheter 123-60 
har skogsodlats, därvid användts 14,600 plantor och 180-7 
kg. skogsfrö samt 144 skogsägare erhållit bidrag till dikning 
och torrläggning af försumpad skogsmark, därvid genom upp
tagande af 53,270 meter diken 28225 har försumpad skogs
mark torrlagts eller förbättrats. 

I Västmanlands län har hushållningssällskapet bekostat 
sådd och plantering af 383-08 har. 

I Gäfleborgs och Kopparbergs län hafva hushållnings
sällskapen kostnadsfritt tillhandahållit enskilda skogsägare 
skogsfrö och sakkunnigt biträde vid skogskulturernas ut
förande. 

I Norrbottens län har den af hushållningssällskapet till
satta skogsodlingsnämnden dels påbörjat och delvis af slutat 
arbeten för torrläggning af omkring 317 har försumpad 
skogsmark, dels ock verkställt markberedningar för skogs
odling ii 67 har. 

Skogsingenjörernas verksamhet. Under berättelseåret 
hafva till enskildas tjänst -varit anställda 6 med statsmedel 
aflönade skogsingenjörer. Deras verksamhet (Bil. 15) har 
omfattat 20 af rikets län eller alla utom Västebottens, 
Örebro, Gottlands och Blekinge län. Förrättningarna hafva 
a 477 förrättningsställen upptagit sammanlagdt 589 dagar. 

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

hvarlörutom undervisning i skogsskötsel vid landtbruksskolor 
och andra läroanstalter samt hållande af föredrag i skogs
skötsel upptagit 41 dagar samt 76 dagar användts till andra 
förrättningar uti till skoghushållningen hörande frågor. 

Jakten. 
De primäruppgifter från kommunalstyrelserna angående 

dödade rofdjur och utbetalade skottpenningar under år 1904, 
hvilka genom länsstyrelsernas försorg insamlats och öfver-
lämnats till domänstyrelsen, hafva i flere afseenden visat 
sig mindre tillförlitliga. Så har till exempel uppgifvits att 
af statsmedel utbetalts i skottpenningar 8,606 kronor 55 öre, 
ehuru rikshufvudbokena kapitalkonto utvisar, at t af anslaget 
till belöning för rofdjurs dödande utgifvits 10,119 kronor 75 
öre, inberäknadt bidrag till belöningar för dödande af salar. 
Efter vidtagna ändringar i nu berörda afseende har emel
lertid bilagan 16 upprättats, utvisande att inom landet 
dödats följande antal rofdjur, nämligen: 32 vargar, 7 lodjur, 
144 järvar, 25,258 räfvar, 390 mårdar, 94 uttrar, 879 salar, 
364 örnar, 592 ulvar, 14,399 hökar, 173,024 kråkor och 3,511 
gräflingar. Af statsmedel har, på sätt ofvan är nämndt, i 
skottpenningar utbetalts 10,119 kronor 75 öre. 

Af landsting, hushållningssällskap, kommuner och jakt
vårdsföreningar hafva enligt ofvanberörda primäruppgifter 
utbetalts 64,089 kronor 8 öre. 

På grund af från kommunalstyrelserna likaledes be
komna uppgifter angående antalet af rofdjur dödade hus
djur samt den häraf uppkomna, i penningvärde beräknade 
skada har tabellbilagan 17 utarbetats, utvisande, att föl
jande antal husdjur blifvit under berättelseåret af rofdjur 
dödade, nämligen: 8 nötkreatur, 5,385 får, 72 getter, 3,074 
renar och 79,031 fjäderfän. Dessa djurs sammanlagda värde 
har uppskattats till 152,914 kronor 69 öre, motsvarande 
121,424 kronor 21 öre föregående år. 

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

Hvad beträffar björn, för hvilket rofdjur skottpenningar 
ej vidare utbetalas, meddela skogstjänstemännen, att under 
året skjutits 8 st. inom Norrbottens län. Eöz-egående år 
skötos 12 st. inom samma län. I Västerbottens län hafva 
4 och i Jämtlands län 3 björnar skjutits. 

Angående den verksamhet, som hushållningssällskap, 
landsting, jaktvårdsföreningar och kommuner under år 
1904 utöfvat för jaktvårdens främjande inom- landet, inne
hålla skogstjänstemännens årsberättelser hufvudsakligen föl
jande: 

I Norrbottens län har genom landstingets och hushåll
ningssällskapets försorg anställts älgpolis, utfästs belöning 
för angifvelser af brott mot jaktförfattningarna och utbeta
lats skottpenningar för dödande af vissa rofdjur. 

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

Västernorrlands läns landsting och hushållningssällskap 
hafva utbetalt i skottpenningar för rät", dödad under tiden 
1 maj—30 september, 4 kronor och för under annan tid af 
året dödad räf 2 kronor, för berguf och dufhök 2 kronor 
och för kråka 20 öre, hvarjämte länets jaktvårdsförening 
lämnat anslag till älgpolis m. m. 

Gäfleborgs läns landsting och hushållningssällskap hafva 
utbetalt skottpenningar med 3 kronor för räf, TöO kronor 
för örn, berguf och dufhök, 15 öre för kråka och 3 kronor 
för sal. Därjämte har landstinget anslagit 500 kronor att 
utgå såsom premier å 50 kronor åt dem, som uppdaga 
oloflig älgjakt och mot gärningsmannen framkomma med 
sådan bevisning, att denne blir fälld. 

Af Kopparbergs läns landsting har anslagits 1,500 kronor 
till skottpenningar att utgå för räf, dödad under tiden I 
april—31 oktober, med 3 kronor, för hönshök och uf med 1 
krona samt för kråka med 10 öre. Genom jaktvårdsföre
ningens försorg har jaktpolis anställts och utbetalts belö
ningar för värd om rapphöns och för beifrande af förbry
telser mot jaktförfattningarna. Särna socknemän hafva 
anslagit medel till anställande af älgpolis och till belöning 
åt angifvare af tjufskytte. 

Värmlands läns landsting har betalt för räf, dödad under 
tiden 1 april—31 oktober, o kronor, för berguf 3 kronor, 
för dufhök 2 kronor och för kråka 10 öre. Landstinget har 
jämväl anslagit 100 kronor till den, som upptäcker och leder 
i bevis oloflig älgjakt. 
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Örebro läns landsting har utbetalt i premier för räf, 
dödad under tiden 1 april—1 december, 3 kronor, för duf-
hök 1 krona och för kråka 10 öre. 

I Västmanlands län utbetalte landstinget för räf, fälld 
under tiden 1 april—1 november, 3 kronor, för hönshök ocb 
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 under år 1904 i skottpenningar utbetalte för räf 2 
kronor, för berguf och hönshök 3 kronor, för vikaresäl 3 
kronor och för gråsäl 5 kronor. För fjälluggla utbetalte 
jaktvårdsföreningen C kronor. 

Inom Stockholms län verkar för jaktvården Svenska 
jägareförbundets Stockholmsafdelning. För räf, dödad under 
tiden 16 mars—lo augusti, utbetaltes 1 krona och för sal 1 
krona. 

Södermanlands läns landsting utbetalte i skottpenningar 
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 sal 4 
kronor; såsom ofvan är nämndt, lämnar staten bidrag till 
skottpenningar för sal. För jaktvårdens främjande inom 
länet verkar en jaktvårdsförening. 

Östergötlands läns landsting utbetalte 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 utbetalte 
i skottpenningar 6 kronor för fullvuxen örn och berguf samt 
3 kronor lör unge däraf. 

Gottlands läns landsting utbetalte i skottpenningar för 
räf 3 kronor, för örn 2 kronor, för dufhök 1 krona, för 
sparf hök 50 öre, för kråka 10 öre och för sal 4 kronor. 
För förbättrad jaktvård inom länet verka tveune jägare
gillen. 

Skaraborgs läns landsting betalte för dödande af räf 
2 kronor och för kråka 10 öre, hvarjämte länets jaktvårds
förening för hvarje dödad dufhök betalte 2 kronor. 

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

Af Göteborgs och Bohus läns landsting ntbetaltes i 
skottpenningar för räf, dödad under tiden 1 mars —31 oktober, 
3 kronor och 2 kronor för gräfling. Länets hushållnings
sällskap utbetalte 3 kronor för räf under de tider, då lands
tinget ej utgaf någon belöning därför, hvarjämte hushåll
ningssällskapet öfverlämnat till Göteborgs jaktsällskap 200 
kronor för utbetalande af skottpenningar för roffåglar och 
vesslor. Nämnda jaktsällskap, på hvars initiativ en jakt-
uppsyningsman blifvit af Konungens befallningshafvande 
under året förordnad att inom södra delarna af länet hålla 
tillsyn öfver jaktstadgans efterlefnad, har för kungsörn, 
hafsörn, jaktfalk, pilgrimsfalk, dufhök, berguf och fjäll
uggla i skottpenningar utbetalt 2 kronor, för lärkfalk, 
stenfalk, sparfkök och vrak 50 öre — för dununge hälften 

af nämnda belopp — samt för vessla och lekatt äfvenledes 
50 öre. 

I Kalmar läns norra landstingsområde utbetaltes skott
penningar med 2 kronor för räf, 1 krona för hök och 3 
kronor för uf. 

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

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

I Kronobergs län bar landstinget anvisat 1,500 kronor 
och hushållningssällskapet ett lika stort belopp att utgå 
såsom skottpenningar med 250 kronor för räf, dödad under 
tiden 1 april—1 oktober, 5 kronor för örn och berguf och 
2 kronor för hönshök. 

Blekinge läns landsting ntbetalte i skottpenningar för 
räf och berguf 3 kronor, för örn 5 kronor, för gräfling och 
hönshök 2 kronor och för kråka 10 öre. 

I Malmöhus län utbetaltes 2 kronor i skottpenningar 
för sal och 15 öre för kråka. 

I Hallands län hade landsting och hushållningssällskap 
anslagit 200 kronor till skottpenningar för räf med villkor 
att kommunerna skulle betala hälften af dessa, som utgingo 
med 2 kronor för under sommaren dödad räf. Hushåll
ningssällskapet har dessutom utfäst en premie af 2 kronor 
för dödad sal. 

Angående nyttigt vildt meddelas: Algen är i Luleå 
distrikt i de flesta revir stadd i ökning och utbreder sig 
allt längre, inåt lappmarkerna. Inom Jockmocks revir har 
dock en minskning af älgstammen iakttagits. Under året 
hafva 512 älgar dödats, däraf 36 under förbjuden tid. 

I Skellefteå distrikt uppgifves älgen vara stadd i ök
ning i Arjeplogs, Varriså och Piteå revir. Fasta stånd 
saknas ännu i Öfre Byske, Arvidsjaurs och Jörns revir. 
Under året hafva 45 älgar fällts, däraf 12 under förbju
den tid. 

Äfven inom Umeå distrikt synes älgstammen hafva 
ökats. Under året hafva inom distriktet fällts 61 älgar. 

I Mellersta Norrlands distrikt hafva enligt lämnade 
uppgifter fällts 205 älgar. 

I Gäfle-Dala distrikt är tillgängen å älg inom Norra 
Hälsinglands revir å allmogeskogarna i Gästriklands revir 
mindre god. I Västra Hälsinglands revir synes älgstammen 
vara i tilltagande och inom öfriga revir är älgtillgången 
god. Under året hafva enligt inkomna uppgifter inom di-
stiktet fällts 399 älgar. 

I Bergslags- och Östra distrikten förekommer älgen all
män, och hafva inom det senare distriktet enligt revirför-
valtarnes uppgifter dödats 437 älgar, däraf 3 under för
bjuden tid. 

I Västra distriktet är älgen flerstädes stadd i ökning, 
såsom' å Mösseberg, i Kinne revir och på flere ställen i 
Bohuslän. A kronoparken Halle- och Hunneberg är älg
tillgängen fortfarande stark, hvaremot tillgången på älg 
uppgifves hafva minskats på Billingen och i Marks revir. 
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1 Smålands distrikt förekommer älgen tämligen allmänt 
utom i Tjusts och Kalmar revir, där tillgången något min
skats. Under året hafva inom distriktet dödats samman-
lagdt 276 älgar. 

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

Rådjur hafva under året förekommit i Bergslagsdistrik
tet å skogar i Karlstads, Askersnnds, Örebro och Köpings 
revir. I Östra distriktet bibehålla rådjuren god stam i 
Östergötlands län och hafva något ökats i Södermanlands 
län. Inom Västra distriktet äro rådjuren tämligen talrika, 
särskildt å kronoparkerna, men uppgifves dock tillgången 
inom Marks och Svältomas revir såsom minskad. I Små
lands och Södra distrikten är tillgången god utom å skogs
trakterna i Blekinge-Ahus revir. 

Haren har haft knappt medelmåttig årgång i Luleå 
distrikt, medelgod i Skellefteå distrikt, tämligen god i 
Umeå, Mellersta Norrlands, Bergslags- och Västra distrik
ten, god i Gäfle-Dala distrikt med undantag af Gästriklands 
revir, där tillgången varit mindre god, god i ostra och 
Södra distrikten och mycket god i Smålands distrikt med 
undantag af Västbo revir, där tillgången varit ringa. 

Årgången å tjäder och orre har varit dålig i de fyra 
nordligaste distrikten och i Gäfle Dala distrikt med undan
tag af Kopparbergs, Österdaiarnes och Västerdalarnes revir, 
där tillgången varit god, rätt god i Bergslagsdistriktet, i 
Östra distriktet god för tjäder, medelmåttig för orre, i Små
lands distrikt dålig för orre, mindre god för tjäder med 
undantag af Eksjö, Jönköpings och Sunnerbo revir, där år
gången varit god, i Västra distriktet medelmåttig och i 
Södra distriktet mindre god utom i Hallands och Angel-
holms revir, där tillgången å tjäder ökats. 

Ripa och järpe hafva haft dålig årgång i Umeå distrikt; 
inom öfriga distrikt, där dessa fågelarter förekomma, har 
tillgången å dem varit under medelmåttan. 

Rapphönsen hafva haft dålig årgång i Gäfle-Dala distrikt, 
medelmåttig i Bergslags-, Ostra och Västra distrikten, god 
i Smålands distrikt med undantag af Eksjö och Värends 
revir, där tillgången minskats, samt god i Södra distriktet. 

Sjöfågel. Tillgången har varit mindre god i Luleå och 
Skellefteå distrikt, dålig i Umeå, Mellersta Norrlands och 
Västra distrikten, medelmåttig i Bergslagsdistriktet och 
Smålands distrikt samt god i Östra distriktet. 

Under berättelseåret af skogspersonalen eller genom 
dess försorg vid domstol anhängiggjorda åtal för förbrytel
ser mot jaktlagarna uppgingo till 166, hvaraf 71 mål voro 
uppskjutna från föregående år, och slutbehandlades af dessa 
86, hvarvid i 64 mål svaranden fälldes, men i 22 frikändes; 
öfriga 80 mal voro vid årets slut icke afgjorda (Bil. 19). 
Adömda böter i jaktmål, då svaranden fällts, uppgingo till 
7,584 kronor och ådömd skadeersättning till 2,146 kronor, 
motsvarande respektive 4,305 kronor och 1,373 kronor 40 öre 
föregående år. 

Skogsundervisningen. 

Vid skogsinstitutet var ordinarie elevernas antal under 
vårterminen 43 i högre och 10 i lägre kursen. Af dessa 
utexaminerades 21 från högre och 10 från lägre kursen. 
Sedan vid höstterminens början 19 elever antagits i högre 
kursen och 10 i den lägre samt sedan en elev uti den högre 
kursen under berättelseåret af lärarekollegiet uteslutits från 
undervisningen vid institutet, utgjorde sålunda elevantalet 
vid nämnda års slut 40 i högre och 10 i lägre kursen 
(Bil. 18). Under året hafva bland de ordinarie eleverna i 
stipendier utdelats 1,000 kronor. 

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

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. 
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De praktiska öfningarna ute på marken hafva • om
fattat: 

dels resa den 7—14 februari till Dalarne med högre 
kursens äldre afdelning samt lägre kursen för studerande 
af timmer drif ning, 

dels resa den 15—21 maj till Dalarne med högre kur
sens äldre afdelning för studerande af flottledsbyggnader 
och fiottnings utförande, 

dels skogsodling å Bjurfors kronopark den 16—29 maj 
med högre kursens yngre afdelning och lägre kursen, 

dels för lägre kursens yngre afdelning å Bjurfors krono
park under tiden 15 juni—31 augusti arbeten med skogs
skötsel, skogs- och fältmätning, afjagning, dikning, skogs
taxering, timmerräkning och kolning samt naturvetenskap
liga exkursioner, 

dels för högre och lägre kursens äldre af delningar å 
kronoparken Kloten under tiden 15 juni—1 september öf-
ningar, omfattande komplettering af äldre landtmäterikartor, 
taxering, tillväxtundersökningar, profyttaxeringar, stam-
analyser, afvägning och upprättande af planer för torr
läggning af vattensjuk mark samt botaniska och entomo
logiska exkursioner, 

dels resa till trakten af Elfsjö station den 29 november 
med samtliga elever för jakt å räf, samt 

dels resa till Sollentuna härads allmänning den 3 
december med högre kursens äldre afdelning och lägre 
kursen för beseende af befintliga återväxter och studerande 
af timmeraptering. 

Lärarepersonalen vid institutet har utgjorts af 1 direk
tör, 2 lektorer, 7 extra lärare, hvarjämte 2 extra jägmästare 
varit förordnade att biträda såsom assistenter under skilda 
delar af de praktiska öfningarna. 

Af statens sju skogsskolor, Ombergs i Östergötland, 
Klotens i Västmanland, Bispgårdens i Jämtland, Bjurfors i 
Västmanland, Grönsinka i Gästrikland, Hunnebergs i Väster
götland och Kolleberga i Skåne, äro de tvenne förstnämnda 
afsedda att förbereda till inträde vid skogsinstitutet, de 
öfriga fem att utbilda skogsbetjänte, och har vid dessa se
nare kostnadsfri undervisning meddelats åt tio 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. 

Äfven under berättelseåret har statsbidrag utgått till 
Skogshalls enskilda skogsskola. 

Följande publikationer rörande skogs- och jaktväsendet 
hafva under berättelseåret utkommit: »Skogsvårdsföreningens 
tidskrift», 2:a årgången, »Skogsvännens, 4:e årgången, »Års
skrift från föreningen för skogsvård i Norrland för år 1904», 
»Skogvaktaren», 14:e årgåDgen, »Svenska Jägareförbundets 
nya tidskrift», 42:a årgången samt »Svenska Kennelklubbens 
tidskrift», 12:e årgången. 

Statens skogsförsöksanstalt. 
Efter det domänstyrelsen, i enlighet med bestämmelsen 

i 4 § af de för försöksanstalten utfärdade nådiga stadgar 
den 9 maj 1902, den 3 juni 1903 meddelat föreskrifter till 
ledning vid utförandet af anstaltens arbeten, och dessa, på 
sätt i föregående årsberättelse omnämts, under samma år 
påbörjats, hafva arbetena under år 1904 fortgått och vid 
berättelseårets slut erhållit följande omfattning, nämligen: 

97 försöksytor hafva utlagts och behandlats, afseende 
dels kulturförsök å ljungmarker, 38 ytor, däraf 12 kultive
rade med bok, stjälkek, drufek, björk, silfvergran och 
douglasgran, 9 ytor besådda med tallfrö från olika delar 
af landet samt från Tyskland, 9 ytor äfvenledes besådda 
med tall- och granfrö enligt olika metoder samt 8 ytor ut
satta för att nästkommande vår kultiveras, dels föryngrings-
försök genom hufvudsakligen åtgärder för själfsådd i olika 
delar af Norrland, 17 ytor, däraf 5 ytor utsatta i tallskog 
samt 12 ytor i granskog, dels gallringsförsök i olika delar af 
landet, 33 ytor, hvaraf 11 ytor ej ännu fullständigt behand
lats, dels ock tillväxtundersökningar, 9 ytor i såväl tall-
som granskog med stamanalyser och undersökning af ett 
större antal profstammar. 

Undersökningar hafva utförts angående beskaffenheten af 
1903 års tallkott från skilda delar af landet. Efter fröets 
klängning hafva 116 olika grobårhetsprof tagits. 41 af dessa 
prof hafva utsatts i plantskola för att där observeras. 

Fältundersökningar af svenska skogstyper hafva utförts 
inom 12 särskilda provinser, därvid 225 ståndortsantecknin
gar verkställts för erhållande af en på direkta undersök
ningar grundad bild af barrskogsflorans sammansättning 
inom landets olika delar och förarbeten till en karakteristik 
af öfriga svenska skogstyper. Vid dessa arbeten hafva sam
tidigt trädens tillväxtförhållanden, botaniskt-forstliga egen
skaper med mera undersökts, liksom ock jämförande under
sökningar öfver trädens förhållanden i öfrigt (föryngring, 
förgreningstyper m. m.) på olika slag af mark utförts för 
att bedöma, huruvida eller i huru hög grad de mer fram
trädande formerna af våra barrträd äro af yttre förhållan
den framkallade ståndortsmodifikationer eller ärftligt kon
stanta raser. Så snart materialet hunnit bearbetas, komma 
odlingsförsök af de mer framträdande varieteterna att an
ordnas. 

Detaljundersökningar a försumpad mark hafva företagits 
inom Dalarne, Hälsingland, Jämtland, Västerbotten och 
Lappland. Flere väl skilda försumpningstyper hafva ur
skilts, karakteriserade genom sin förekomst å skilda mark
slag och än mer genom olika hvitmossarter. Den närmaste 
uppgiften vid de fortsatta undersökningarna blifver studier 
angående grundvattnet. 

Inom Hamra kronopark, Gimo bruks skogar, skogar i 
Lycksele samt i Gellivara socknar hafva för att utröna 
ljusbehofvet inom tall- och granskogar å olika mark och 
under olika breddgrader efter Wiesners Ijiismätningsmetod 
företagits undersökningar. 

Vid undersökningarna hafva ett betydande antal foto
grafier tagits, belysande olika skogsbestånd, skogstyper, 
trädraser, växtsamhällen m. m. 
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Under året har utkommit l:a häftet af >Med del anden 
från Statens Skogsförsöksanstalt» med följande innehåll: 
»Skogsförsöksväsendets utveckling i Sverige, nuvarande or
ganisation och första arbetsprogram» af A. Maass, »Om tallens 
höjdtillväxt och skottbildning sommaren 1900—1903» och 
»Om tallens diametertiliväxt under de sista tio åren», båda 
af H. Hesselman. 

Finanserna. 

I föregående årsberättelse uppgafs taxeringsvärdet af 
dåvarande kronoparker, flygsandsfält, kronoöfverloppsmarker 
och till kronan återfallna stockfångstskogar till 95,515,774 
kronor. Lägges till denna summa värdet af under året in
köpta kronoparker, erhålles för samtliga ifrågavarande skogar 
vid berättelseårets slut ett totalvärde af 96,309,385 kronor. 

Under år 1904 uppgick sammanlagda beloppet af stats
verkets skogsmedel till 8,388,879-19 kronor (Bil. 20), motsva
rande 8,673,223-85 kronor för år 1903. 

Dessa medel utgjordes af: 

De särskilda distrikten bidrogo till skogsmedlen med 
följande belopp: 

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

Extra ordinarie anslag (9:e hufvudtiteln): 

Ordinarie anslag (9:e hufvudtiteln): 

För skogsväsendet under år 1904 beviljade, å rikssta
tens nionde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 21): 
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Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt Domänstyrel
sens räkenskaper uppgått till följande belopp (Bil. 21 ocli 22): 

hvarjämte enligt Styrelsens räkenskaper behållning före-
fanns vid årets slut dels å reservationsanslaget af 880,256 
kronor 19 öre och dels å extra anslagen till reglering af 
flottleder i Norrbottens, Västerbottens och Kopparbergs län 
af 393,585 kronor 10 öre och till afdikningar a kronans 
skogar i de norrländska länen och Kopparbergs län af 7,927 
kronor 79 öre. 

Sedan från bruttobeloppet af statsverkets skogsmedel 
8,388,879-19 kronor jämte 91,299-58 kronor anslagen till
hörande uppbörd, afräknats samtliga utgifter, nämligen: 

så återstår för skogsväsendet en nettobehållning af 5,598,178 
kronor 55 öre. 

Nettobehållningen under de närmast föregående åren 
utgj orde: 

Till jämtländska renbetesfjällens skogsfond, afsedd för 
inköp af marker till dessa fjälls utvidgning, inflöto under 
året genom försäljning af skogsefFekter m. m. 138,475 kronor 
88 öre, hvaraf utbetaltes till virkesutstämpling, arfvoden till 
biträdande jägmästare i tre revir, skogsbevakning, rese
ersättning m. m. 35,313 kronor 88 öre. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, hafva 
under året influtit 706,142 kronor 36 öre, hvaraf från 
Västernorrlands län 122,750 kronor, Gräfleborgs län 98,073 
kronor, Värmlands län 96,025 kronor, Jämtlands län 75,053 
kronor, Kopparbergs län 63,471 kronor, Västerbottens län 
36,553 kronor, Jönköpings län 32,470 kronor o. s. v., medan 
från sagda medel utbetaltes dels för skogsförvaltnings
kostnader 55,554 kronor 68 öre, och dels i ersättning för 
xitgifna förskott 3,706 kronor 66 öre. Från hithörande 
skogar utbetaltes enligt fastställda hushållningsplaner 
eller eljest gällande bestämmelser andelar i skogsafkast-
ningen med tillhopa 219,862 kronor 68 öre och till åtskil
liga församlingars kyrkoråd 6,249 kronor 10 öre. 

Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes där
jämte till: 

Besparingarna å anslagen utgjorde: 



XVIII Finanserna. Skogsadministrationen. Skogsmarksförvärf. 

Skogsadministrationen. 

Utöfver nu gällande stat, utgörande 10 öfverjägmästare-, 
89 jägmästare- och 348 kronojägarebefattningar, är på för
ordnande anställd en jägmästare i Daga revir. 

Dessutom hafva under året varit anställda 6 biträdande 
jägmästare, 4 föreståndare för de statens skogsskolor, som 
icke äro förenade med revir, 2 underlärare vid Klotens och 
Ombergs skogsskolor, 1 föreståndare för enskild'skogsskola, 6 
skogsingenjörer, 6 assistenter vid öfverjägniästareexpeditio-
ner samt 69 assistenter, af hvilka 5 tjänstgjort såsom 

skogstaxatorer, 3 såsom dikningsledare, 6 såsom diknings-
assistenter, 43 såsom aflönade revirassistenter och 12 såsom 
oaflönade revirassistenter. För ordnande af kronans flottleder 
hafva varit anställda 1 flottledningsingenjör och 2 till
syningsman. Såsom extra kronojägare voro 228 personer 
anställda, hvartill koranio 80 kronoskogvaktare och 8 extra 
kronoskogvaktare äfvensom af revirförvaltarne antagna 92 
extra och tillfälliga bevakare. 

Inspektionsresor hafva under berättelseåret af chefen 
för domänstyrelsen företagits å allmänna skogar inom Upp
sala, Stockholms, Älfsborgs, Skaraborgs och Kalmar län. 

Såsom ofvan är nämndt, har i öfverensstämmelse med 
särskilda nådiga beslut under berättelseåret för statens räk
ning förvärfvats skogsmark i flera orter för bildande af 
nya eller utvidgning af äldre kronoparker. Por såväl dessa 
som för förut verkställda sådana köp redogöres i nedan
stående tabell: 
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XX Skogsmarksförvärf. 

Stockholm den 30 december 1905. 

Underdånigst 

K A R L F R E D E N B E R G . 

J. O. AF ZELLEN. J. MEVES. TH. ÖRTENBLAD. 

K. Hanström. 

utgörande alltså hela det belopp, hvarför mark för bildande af eller tillökning i kronoparker inköpts, 17,599,044 kr. 34 öre. 



B I L A G O R . 

Domänstyrelsens berättelse fôr år 1904. Bilagor. 



Bil. 1. Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar 
och utarrenderade hemman år 1904. 

A. Såldt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar,öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1904. 

A. Såldt virke. 
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Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1904. 

A. Såldt virke. 



5 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1904. 

A. Såldt virke. 



6 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1904. 

A. Såldt virke. 



7 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1904. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



8 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1904. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



9 

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

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



10 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1904. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



11 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1904. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



12 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1904. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



13 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar,öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1904. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



14 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1904. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



15 

Bil. 2. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1904. 



16 

Bil. 2. (Forts.) Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1904. 



17 

Bil. 3. Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas afkastning 
medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1904. 



18 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 
afkastning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1904. 



19 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 
afkastning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1904. 



20 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 
afkastning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1904. 



21 

Bil. 4. Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond år 1904. 



22 

Bil. 4. (Forts.) Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1904. 



23 
Bil. 5. För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 

ecklesiastika boställen år 1904. 



24 

Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1904. 



25 

Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1904. 



26 

Bil. 6. Såldt virke, åverkadt å stockfångstskogar, nybyggen, kronohemman och enskildes 
skogar med inskränkt disposition, år 1904. 



27 

Bil. 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar år 1904. 



28 

Bil. 8. Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1904 utlämnadt virke. 

A. Till delägarnes omedelbara disposition. 



29 

Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1904 utlämnadt virke. 

A. Till delägarnes omedelbara disposition. 



30 

Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1904 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



31 

Bil. 8. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1904 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



32 

Bil. 9. Längd öfver utsyningar år 1904 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



33 

Bil. 9. (Forts). Längd öfver utsyningar år 1904 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



34 

Bil. 10. Utsyning af bok och vrakek år 1904. 



35 

Bil. 10. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek år 1904. 



36 

Bil. 11. Prisen på vanligast förekommande 



37 

skogseffekter i olika delar af landet år 1904. 



38 

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



39 

skogseffekter i olika delar af landet år 1904. 



40 

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



41 

skogseffekter i olika delar af landet år 1904. 
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Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande skogseffekter i olika delar af landet år 1904. 



43 

Bil. 12. Åverkadt virke å allmänna skogar år 1904. 



44 

Bil. 12. (Forts.) Åverkadt virke å allmänna skogar år 1904. 



45 

Bil. 13. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt-
ningarna år 1904. 



46 

Bil. 13. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1904. 





48 

Bil. 14. Afdikningar å kronans skogar i de 



49 

norrländska länen och Kopparbergs län år 1904. 



50 

Bil. 14. (Forts.) Afdikningar å kronans skogar i de 



51 

norrländska länen och Kopparbergs län år 1904. 



52 

Bil. 14. (Forts.) Afdikningar å kronans skogar i de 



53 

norrländska länen och Kopparbergs län år 1904. 



54 

Bil. 14. (Forts.) Afdikningar å kronans skogar i de 



55 

norrländska länen och Kopparbergs län år 1904. 



56 

Bil. 14. (Forts.) Afdikningar å kronans skogar i de 



57 

norrländska länen och Kopparbergs län år 1904. 



58 

Bil. 14. (Forts.) Afdikningar å kronans skogar i de 



59 

norrländska länen samt Kopparbergs län år 1904. 



60 

Bil. 14. (Forts.) Afdikningar å kronans skogar i de 



61 

norrländska länen och Kopparbergs län år 1904. 



62 

Bil. 15. Sammandrag öfver skogsingenjörernas verksamhet under år 1904. 

Bil. 16. Dödade rofdjur samt utbetalade skottpenningar år 1904. 



63 

Bil. 17. Husdjur, dödade af rofdjur år 1904. 

Bil. 18. Antal elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1904. 



64 

Bil. 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1904. 



65 

Bil. 19. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1904. 



66 

Bil. 20. Statsverkets skogsmedel år 1904. 



67 

Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1904. 



68 

Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1904. 



69 

Bil. 21. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1904. 



70 

Bil. 22. Utgifter år 1904 från 



71 

reservationsanslag till skogsväsendet. 



72 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1904 från 



73 

reservationsanslag till skogsväsendet. 



74 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1904 från 



75 

reservationsanslag till skogsväsendet. 



76 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1904 från 



77 

reservationsanslag till skogsväsendet. 



78 

Bil. 23. Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1904. 



79 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1904. 



80 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1904. 



81 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1904. 



82 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1904. 



83 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1904. 



84 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1904. 



85 

Bil. 24. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1904. 



86 

Bil. 24. (Forts.) Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1904. 
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