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TILL KONUNGEN. 

Domänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva be
rättelse om skogsväsendet i riket år 1905. 

Allmänna skogar. 
Kronoparkernas areal, som i den gångna femårsperiodens 

förut afgifna årsberättelser angifvits till: 

År 1901 4,530,988-63 hektar 
» 1902 4,550,701-64 
» 1903 4,504,255-67 
» 1904 4,598,130-30 > 

utgjorde vid 1905 års slut 4,524,260-U hektar. (Bil. 1). 
Domänstyrehens berättelse för år 1905. 

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

utvidgning af äldre kronoparker inom Bodens, Degerfors, 
Norra Jämtlands, Karlstads, Stockholms, Kinda, Gottlands, 
Vadsbo, Dalslands, Kalmar, Värends, Hallands och Blekinge— 
Ahus revir, tillsammans 3,75609 hektar, för hvilka mark
inköp å annat ställe i denna berättelse närmare redogöres; 

dels därigenom att enligt särskilda nådiga bref krono
egendomarna Söre n:r 3 och 5, Handog n:r 1 och Rödögården 
n:r 1 i Norra Jämtlands revir, Gluggebo och Sålebo i Kinda 
revir, Närsholmen i Gottlands revir, Vederyd i Jönköpings 
revir samt Kolborshult Södergård och össjö i Sunnerbo revir 
med en utmarksareal af tillsammans 4,644-45 hektar blifvit 
afsatta till särskilda kronoparker eller tillagda närliggande 
kronoparker; 

I 



II Allmänna skogarnas ytvidd. 

dels därigenom, att enligt med vederbörande privilegieinne-
hafvare tratfadt aftal Hörneåfors sågverks stockfångstskog 
i Bjurholms socken med en areal af 559 hektar till kronan 
återfallit den 2 oktober l905; 

dels ock därigenom att i Sorsele revir belägna kronoöfver-
loppsmarkerna Blajken, Docktnyran och Abbmoberget om sam-
manlagdt l06,480-06 hektar, hvilka förut varit upptagna såsom 
kronoparker, numera tifverförts till kronoöfverloppsmarker. 

Smärre förändringar i areal uppgifterna hafva därjämte 
föranledts af genom nymätningar eller genom afvittrings-
kartors granskning vunnen närmare kännedom om krono
parkernas areal. 

Flygsandsplanteringarnas areal har under femårsperioden 
ej undergått några förändringar och uppgår till 1,343-39 
hektar. (Bil. 2). 

Kronoöfverloppsmarker förekomma endast inom Norr
bottens och Västerbottens län. Deras areal, som icke fullt 
säkert kan uppgifvas, har beräknats utgöra 1,228,564-44 
hektar på sätt nedanstående tabell utvisar: 



Allmänna skogarnas ytvidd. 

Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande 
skogar, såväl de, hvilka åtfölja arrendet, som de, hvilka Äro 
därifrån undantagna, äfvensom af tjänsteinnehafvare ännu 
disponerade militieboställen, hade vid berättelseårets ut
gång en areal af 158,39902 hektar. (Bil. 3 A och B 
samt 4 B). 

Under femårsperiodens föregående år npptogo samma 
skogar följande arealer: 

Förändringen under året har hufvudsakligen uppstått 
därigenom att såsom under rubriken »Kronoparker» är 
nämndt, 4,644-45 hektar utmark blifvit afsatta till krono
parker och att 43 kronoegendomar med en utmarksareal af 
1,326-47 hektar blifvit försålda, hvarjämte genom nymät-
ningar vunnits närmare kännedom om ifrågavarande skogars 
areal. 

De civila boställenas utmarksytvidd, som utgjort för 

uppgick vid berättelseårets slut till 12,349-35 hektar. (Bil. 
4 A). Minskningen har orsakats af en del boställens in
dragning. 

Ecklesiastika boställens skogars areal, som år 1900 upp
gick till 348,951-79 hektar, har under femårsperioden något 
ökats, så att den vid berättelseårets slut uppgick till 355,978 97 
hektar. (Bil. 5 A, B, C). 

Till allmänna inrättningars hemman hörande skogar, 
som i 1900 års berättelse uppgåfvos innehålla 43,024-72 
hektar, npptogo vid berättelseårets slut en ytvidd af 43,201-92 
hektar. (Bil. 6). 

Stockfängstskogarna, som under femårsperiodens före
gående år upptogo en areal af: 

hafva under berättelseåret minskats med 559 hektar på sätt 
under rubriken »Kronoparker» närmare finnes angifvet. 

Dessutom har genom nymätningar en närmare känne
dom om dessa skogars areal vunnits, så att densamma 
vid berättelseårets siat uppgick till 82,458-13 hektar. 
(Bil. 7). 

Statsverkets till bergshandteringens understöd anslagna 
skogar hafva under den gångna femårsperioden ej undergått 
någon förändring. Genom nymätningar har emellertid när
mare kännedom vunnits om dessa skogars areal, och 

Förändringen i dessa skogars areal under berättelses) re t 
har uppkommit därigenom att till Hammarkinds hänuls-
allmänning inköpts skogsmarker om tillsammans 112-41 
hektar. Dessutom har genom nya mätningar för en del af 
dessa skogars indelning till ordnad hushållning en närmare 
kännedom vunnits om dessa skogars areal. 

Sammanlagda ytvidden af dr allmänna skogarna utgör 
alltså enligt nu lämnade uppgifter 7,090,55103 hektar. 
(Bil. 10). Motsvarande summa utgjorde vid 1900 års slut 
6,579,157-40 hektar. 

En särskild grupp af skogar bilda de s. k. renbetes-
fjällen i Jämtlands län, hvilka vid afvittringen afsatts lör 
lapparnes behof af renbete och husbehofsskog och som stå 
under skogsstatens vård och förvaltning. Dessa fjällområden, 
hvaraf en del är skogbftrande, innehålla en areal af 1,010,101 02 
hektar pä sätt nedanstående tabell utvisar: 

uppgick densamma vid 1905 års slut till 33,18410 hektar. 
(Bil. 8). 

Häradsallmänningar, inberäknadt s. k. besparingsskogar 
eller sockenallmänningar i Norrbottens, (iätleborgs och 
Kopparbergs län, upptogo vid berättelseårets slut en areal 
af 650,812-17 hektar. (Bil. 9 A, B). 

Motsvarande arealer voro: 

III 



Allmänna skogarnas ytvidd. 

Utom ofvanberörda allmänna skogar äro jämväl nedan-
nämnda kronan tillhöriga utmål, lägenheter, holmar och 
skär ställda under skogsstatens vård och förvaltning, näm
ligen : 

IV 



v Allmänna skogarnas ytvidd. Afverkning och utsyning. 

E k a r 
Bjälkar och bjälkträd 
Sågtimmerträd 
Sågtimmer 
Hustimtner och hustimmerträd 
Spärrar, sparr träd och slanor 
Skadade, torra och vindfällda träd 
Hägnadsvirke 
Ved och kolvirke 
Tjärvirke, stubbar och rötter 
Diverse virke . . . " 

Sammanlagda kubikmassan häraf utgör 2,099,651-2 ku
bikmeter, motsvarande 1,860,259-1 kubikmeter föregående år. 

Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 
2,013,234-5 kbm. (bil. 11 A), utgjordes 18 procent af ved samt 
kol- och tjärvirke, 20 procent af öfrigt smärre virke samt 
återstoden af t immerträd och annat värdefullare virke. 

Till utsyningsberättigade utlämnades 64,559-1 kbm., 
motsvarande 60,396-3 kbm. föregående år. (Bil. 11 B). 

Till diverse ändamål, såsom till vissa allmänna bygg
nader, äfvensom till väganläggningar, hägnader va. m. verk
ställda utsyningar å allmänna skogar omfattade under aret 
21,857-0 kbm. (Bil. 11 C), motsvarande 28,328-3 kbm. före
gående är. 

En sammanställning af den gångna periodens försälj
nings- och utsyningsbelopp utvisar följande summor: 

b) å sådana civila boställens skogar, af hvilkas behållna 
afkastning medel ingå till statsverket, hafva under året 
försålts (Bil. 12): 

Afrerkniug och utsi/niug å de allmänna skogar, frän 
hvilka försäljning skett för statsverkets eller för under 
statens förvaltning ställd fonds räkning hafva enligt skogs
tjänstemännens till Dom än styrelsen inkomna uppgifter haft 
följande omfattning: 

a) å kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfver-
loppsmarker, oafvittrade skogar och utarrenderade hemman: 
(Bil. 11 A, B och C): 



VI Afverkning och utsyning. 

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. 13): 

För ecklesiastika boställenas skogsfonds räkning hafva 
jämlikt nådigt bref den 31 mars 1876 försålts följande, ge
nom berednings- och rensningshuggning afverkade virkes
belopp (Bil. 14): 

A ecklesiastika boställens skogar hafva därjämte till 
kyrko- och prästgårdsbyggnad för byggnadsskyldiges behof 
utsynats (Bil. 15): 

c) a stockfdngstskogar, nybyggens, kronohemmans och 
enskildes under inskränkt disposition varande skogar åverkadt 
och för kronans räkning försåldt virke har under berättelse
året utgjort (Bil. 16): 

Motsvarande belopp utgjorde: 

d) å statens till bergsbruk anslagna skogar har under 
berättelseåret af verkats (Bil. 17): 

e) å häradsallmänningar, som förvaltas af skogsstaten, 
hafva dels till delägarnes disposition, dels till diverse ända
mål, såsom åt bevakarepersonalen, till hägnader m. m. ut
synats följande belopp (Bil. 18): 



Afverkning och utsyning. Virkets försäljning. VII 

Mot sistnämnda summa svarande belopp utgjorde: 

f) å utbrutna stockfångstsJcogar, å nybyggen och krono-
hemman samt skattehemman med inskränkt dispositionsrätt till 
skogen hafva på grund af § 53 i nådiga förordningen den 
26 januari 1894 åt därtill berättigade utsynats (Bil. 19): 

Af vrakek och bok hafva efter ansökan från 178 inne
hafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas utan 
vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp beviljatsi 

nämligen (Bil. 20): 

Virkets försäljning. Trävarumarknaden, som under år 
1904 var tryckt, förbättrades mot berättelseårets senare del. 
Vid höstauktionerna rådde därför ganska liflig efterfrågan 
a kronovirket och det allra mesta af de utbjudna virkes
partierna såldes till fördelaktiga priser. 

Luleå distrikt. Det utsynade och å auktion utbjudna 
kronovirket utgjorde 373,858 sågtimmerträd. Å 24,140 träd 
erhöllos vid första auktionen icke antagliga anbud, men detta 
virke såldes sedermera under hand. Medelpriset för hela 
distriktet utgjorde 2-G8 kr. per träd och 4-58 kr. per kbm. 
emot respektive 2-49 kr. och 3-74 kr. under föregående år. 
Högsta medelpriset uppnåddes i Pajala revir med 3-78 kr., 
det lägsta förekom i Kalix revir med 1-90 kr., allt för träd 
räknadt. I det senare reviret var virket till ganska stor 
del utstämpladt af å äldre hyggesplatser kvarstående förut 
ej afsättningsbara träd. Förutom dessa ordinarie utsyningar 
ha extra utstämplingar och försäljningar under hand ägt 
rum, dels direkt af domän styrelsen 15,004 sågtimmerträd, 
dels i enlighet med domänstyrelsens beslut af öfverjägmästa-
ren 22,736 timmerträd, och genom revirförvaltarnes försorg 
145,093 torra, vindfällda eller mera skadade träd och 39,510 
kbm. ved, kolvirke samt stubbar och rötter för tjärbränning. 
Totalsumman för samtliga underhandsförsäljningar för di
striktet utgjorde 252,255-38 kr. 

Skellefteå distrikt. Af det ordinarie afverkningsbeloppet, 
404,166 träd, hvilka efter utstämpling i vanlig ordning ut
lystes å auktion, såldes 367,040 träd, hvarjämte under hand 
afyttrades genom domänstyrelsens försorg af de återstående 
14,671 träd, så att endast 22,455 träd kvarstodo till näst
kommande år. Medelpriset uppgick till 3-25 kr. per träd, 
motsvarande 3-28 kr. föregående år. Högsta medelpriset upp
nåddes i Malmesjaurs revir med 4-60 kr. Lägsta medelpriset 
förekom i Burträsks revir med 1-78 kr. Hela försäljnings
summan utgjorde 1,223,594-09 kr. Genom underhandsförsälj
ning dels af domänstyrelsen dels ock med domänstyrelsens 
medgifvande genom revirförvaltames försorg hafva afyttrats 
139,740 kbm. virke, bestående af torr, vindfälld eller mera 
skadad skog, ved samt tjärvirke. 

Umeå distrikt. Från distriktets kronoparker ha försålts 
inalles 702.479 träd om 489,379 kbm., däraf 513,706 
träd utgjort ordinarie afverkning, som i 170 särskilda 
virkesposter utbjudits å offentlig auktion i vanlig ordning 
och till största delen försålts. Resten såldes under hand 
mot årets slut, då efterfrågan var lifligare. Prisen voro till
fredsställande och fullt motsvarande föregående års priser, 
som i vissa välbelägna revir uppgingo till 6-20 kr. å 5 kr. 
per träd och omkring 8 kr. per kbm., samt i öfriga revir 
växlade mellan 7 och 4 kr. per kbm. Den extra afverkningen, 
som i likhet med hvad i de föregående distrikten ägt rum 
afyttrats under hand, har omfattat hustimmer 2,475 kbm., 
pappersved 4,014 kbm., 153,718 torra, vindfällda eller mera 
skadade träd om 90,751 kbm., samt ved, kolved och tjär-
tillverkningsämnen m. m. 23,182 kbm. På sätt i föregående 
årsberättelse omnämnts har äfven under berättelseåret med 
domänstyrelsens medgifvande för beredande af arbetsförtjänst 
åt befolkningen inom vissa lappmarkssocknar utstämplats 
och utdrifvits tillhopa 15,134 timmerträd genom revirförvalt-
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ningens försorg. Timret har därefter försålts under hand 
vid vattendragen. 

Mellersta Norrlands distrikt. Vid höstauktionerna ut
bjudet virke, utgörande 181,349 sågtimmerträd, såldes för en 
köpeskilling af 753,344-51 kr. Medelpriset var alltså4-15 kr. 
per träd och 6-95 kr. per kbm. Motsvarande priser utgjorde 
föregående är respektive 3-92 kr. och 6-63 kr. Under hand 
ha afyttrats dels 232,806 torra, vindfällda eller trögväxande 

a) A auktion försåldt virke från kronans skogar. 

träd om 72,324 kbm. för tillhopa 163,73963 kr., således i 
medeltal 0-70 kr. för träd och 2-2G kr. för kbm., dels ock 
57,796 kbm. ved och kolvirke för tillhopa 13,215-92 kr., ut
görande per kbm. 023 kr. Angående såväl sågtimmer-
trädens dimensioner och beskaffenhet som kronoparkernas 
årsafkastning i förhållande till arealen m. m. lämnar öfver-
jägmästarens här nedan intagna sammanställningar fullstän
diga upplysningar: 

b) Under hand försåldt virke från kronans skogar. 



c) Virkesafkastningens förhållande till skogsmarksarealen. 

Virkespris. IX 

Gäfle—Dala distrikt. Å Klotens, Nisshyttans och Lax
sjö kronoparker, där trakthuggning bedrifves, säljes timmer
virket på rot, hvarförutom gallringsvirke m. m. kolas och 
säljes, mestadels under hand. A öfriga skogar inom distriktet 
säljes virket å rot efter därå hållen auktion, där särskilda 
förhållanden ej föranleda försäljning under hand. Det för 
året till auktionsförsäljning utstämplade virke, utgörande 
tillhopa 276,605 sågtimmerträd, har försålts till goda priser. 

Inom de nu nämnda fem norra distrikten har såväl 
skogsdrifningen som fiottningen försiggått under i allmän
het gynnsamma förhållanden. Dock har i de mindre vatten
dragen inom (räfle—Dala distrikt tillgången å flottnings-
vatten varit knapp. 

Inom Bergslagsdistriktet har i allmänhet all ordinarie 
virkesafkastning äfvensom beredningshuggningsvirke sålts 
rotstående, hvaremot hjälpgallrings- och ränsningsvirket till 
större delen upphuggits i lämpliga sortiment före försäljningen. 
Denna har så vidt möjligt skett genom auktion, men då 
under året flerstädes ej nöjaktiga pris uppnåddes, såldes 
virket sedermera under hand. Virkesprisen ha visat tendens 
till stigning utom i Karlstads och Enköpings revir, där 
desamma något nedgått. Virkesutdrifningen har i allmänhet 
försvårats genom snöbrist. 

Östra distriktet. Af virkesafkastningen har endast en 
ringa del blifvit osåld, omkring 5 procent. Priset å timmer
skog och famnved har ej under året undergått någon väsent
lig ändring. Björkved har dock betalts med lägre pris än 
förut. Träkol, för hvilka prisen i början af året voro i 
fallande, stego afsevärdt i pris mot årets slut. Till följd af 
brist på snö och farbara isar ha ntdrifningarna endast med 
stor svårighet kunnat utföras och rätt mycket virke måst 
kvarlämnas i skogarna. 

Domänstyreltens berulttlit för år 1905. 

Inom Västra distriktet har man för att vid virkesförsälj
ningen erhålla största möjliga konkurrens och därigenom 
betingade högre priser allt mer sökt, där så låtit sig göra, 
upphugga virket samt utdrifva detsamma till lastageplats 
eller järnvägsstation för att därstädes säljas under hand 
eller å auktion. Det har visat sig, att detta i Vadsbo och 
Dalslands revir följda förfaringssätt medfört åsyftad verkan, 
i synnerhet i fråga^ om massaved och props, som upparbetas 
af gallringsskog. Å kronoparkerna Granvik och Tiveden— 
Skagersholm har såsom förut hela afverkningen sålts under 
hand, upphuggen och levererad å fartyg eller järnvägsvagn, 
sedan anbud å de på kronans lastageplatser upplagda olika 
sortimenten infordrats genom annons i allmänna tidningar och 
direkt underrättelse lämnats till kända spekulanter. Af 
den gröfre skogen har i främsta rummet uttagits sågtimmer och 
sliprar, hvilket sistnämnda sortiment upparbetats af kvistigt 
virke och annat virke af sämre kvalitet, hvarigenom 
ej blott vunnits bättre pris per kbm. för det kvistiga sämre 
virket, utan genom denna utsortering därjämte erhållits kvist-
renare och bättre kvalificeradt timmer af högre värde. 
Slipershuggningen har visat sig fördelaktig äfven i Vadsbo 
och Slättbygds revir. Såsom exempel omnämnes, att på 
kronoparken Granvik i Vadsbo revir erhöllos följande priser 
för därstädes upparbetade virkessortiment: 

II 
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På kronoparken Stora Svältan i Svältornas revir — där 
rensningsvirket ej ännu apterats till något på virkesmark
naden allmänt säljbart sortiment, utan endast afkapats i 3 
meters längder och sedan lagts i s. k. långvedar eller högar 
och därigenom blifvit afsättningsbart endast i mån af kring
boendes behof af ved och stängselvirke — har däremot 
kunnat betingas ett pris af allenast 77 öre per kbm. Total 
snöbrist i förening med flera under vintern inträffade käl
lossningar ha varit till stort men för virkestransporten, som 
inom de flesta revir försenades och inom några, såsom Kinne, 
Marks, Svältornas samt Dalslands, delvis omöjliggjordes. 
Utdrifhingskostnaderna ha härigenom ock fördyrats. 

Smålands distrikt. Inom detta distrikt anses försäljning 
af virke å rot och häl st i större partier vara förmånligast, 
å Boda kronopark dock endast beträfFande timmerskog. En 
del gallrings- och ränsningsvirke å Hvithults och Kosta 
kronoparker i Värends revir samt Grefsäters kronopark i 
Tjusts revir har upphuggits till kolved och afyttrats såsom 
kol. Virkesprisen ha i allmänhet under året varit i stigande, 
i synnerhet i Kalmar och Sunnerbo revir. I Värends revir 
ha flera virkespartier ej vunnit afsättning. Virkesutdrif-
ningen har i det hela gått bra, ehuru ej obetydligt fördyrad 
i vissa trakter, där af bristande snöföre virket måst forslas 
på hjuldon. 

Södra distriktet. I allmänhet upphugges endast hjälp-
gallrings- och ränsningsvirke före försäljningen, och försäljes 
såväl detta liksom det å rot stående virket i regel på offentlig 
auktion, under det att endast smärre virkesposter samt mindre 
värdefulla ekar säljas under hand; dock har å vissa krono
parker i Malmöhus revir underhandsförsäljning i något större 
skala ägt rum. Virkesprisen hafva varit tillfredsställande. 
Ehuru vintern varit mindre tjänlig, har utforslingen af det 
försålda virket dock kunnat ske under därför bestämda 
tider. 

För virkesprisens växlingar inom distriktens särskilda 
revir lämnas redogörelse i Bil. 21. 

Väganläggningar. Inom de norra distrikten ha för 
att underlätta trafiken inom kronoparkerna fortsatta 
arbeten med spångläggning och uppränsning af gångvägar 
eller klöfjevägar under året pågått. Kostnaden härför upp
går till 4,607 kronor. Likaså hafva arbeten med utfarts
vägar från nyanlagda kronojägarebostäder inom kronopar
kerna äfvensom för virkesforslingen på samma skogar nödiga 
väganläggningar under året fortgått, nämligen: 

Flottledsarbetcn. I de genom kronans försorg inrättade 
flottleder hafva under året följande arbeten blifvit under 
flottledsingenjörens ledning utförda. 

Luleå distrikt. Arbetet med flottbargörandet af Tore 
älf inom Kalix revir, som påbörjades under 1904 i enlighet 
med då laga kraftvunnet regleringsförslag, innefattande 
byggnads- och ränsningsarbeten till en kostnad af 70,000 
kr., har under året fortgått, därvid byggnader och rensnings
arbeten blifvit utförda för 33,724-18 kr. Förutom en del 
obetydliga arbeten i vattendragets öfre delar återstår endast 
flottledens framdragande genom Tore kyrkoplats samt an
ordnandet af timmermagasin i Töreviken. 

I enlighet med uppgjordt förslag har Aimobäcken inom 
Storbackens revir flottbargjorts från dess öfre lopp ned till 
Skaitebäcken, en sträcka af 11 km. Kostnaden förutom bygg
nadsvirke uppgår till 3,440-70 kr. Genom denna flottleds-
anläggning inbesparas omkring 3/4 mils körning af krono
park svirket. 

Flottlederna Luojoki, Svansteins vattendrag, Puostijoki 
och Juovijoki, alla inom Torneå revir, hafva under året 
undergått reparationer. Kostnaderna härför utgöra 2,026-65 kr. 

Kvarnåns flottled i Tärendö revir har äfven kraft under
hållsarbeten som kostat 299-98 kr. 

Likaså Parkajoki och Liviojoki flottleder i Pajala revir 
133-50 kr. 

Skellefteå distrikt. Efter verkställd undersökning af 
den i Pite älf utmynnande, hufvudsakligen inom kronopark 
belägna Ljusträskbäcken med dess tillflöden Pilträskbäcken, 
Skällejaurbäcken, Aborrträskbäcken och Tjartjebäcken, i 
hvilket vattensystem virkesflottning tidigare ägt rum, men 
i anseende till flottledens förfallna skick ej vidare kunde 
bedrifvas, har under året utförts följande arbeten. 

Malmesjaurs revir. Ljusträskbäcken: Eeparation och 
delvis nybyggnad af dammen vid Ljusträsket, rensningar 
för undvikande af eljest nödvändiga rännbyggnader om 
sammanlagdt 1,175 m. längd samt uppförande af kortare 
ledarmar om tillhopa 1,333 längdmeter. 

Pilträsk- och Skällejaurbäcken: Uppförande af 3:ne 
dammar; rensningsarbeten för undvikande af förut använda 
3 st. rännor om sammanlagdt 387 m. längd samt uppförande 
af 1,146 längdmeter ledarmar. 

Aborrträskbäcken: Uppförande af 3 dammar; rensnings
arbeten i flodfåran för att ersätta 2,800 längdmeter ränn-

Inom de södra distrikten hafva äldre vägar förbättrats 
och nya vägar anlagts å de allmänna skogarna för en 
sammanlagd summa af 30,709-49 kr., fördelade på distrikten 
på följande sätt: 
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byggnader; nybyggnad och reparation af 1,777 längdmeter 
ledarmar samt skogsröjning efter stränderna. 

Tjartjebäcken: Dammbyggnad vid Baktsjaur; nyanlägg
ning och reparation af 1,464 längdmeter ledarmar samt en 
del ränsnings- och sprängningsarbeten. 

Trollfors—Lillselet: E n del förberedande arbeten med 
framkörning af virke, sten m. m. 

Samtliga nu nämnda arbeten betingade en kostnad af 
32,306-77 kr. 

I Auratsj okk och Varr isån inom Varriså revir reparation och 
nybyggnad af dammar samt reparation af ledarmar 3,156-49 kr. 

I sistnämnda å inom Alfsby revir reparation och ny
byggnad af kistor och ledarmar 2,913-75 kr. 

1 Bölsmansån, Grrundträskbäcken och Brändån inom 
samma revir reparation af byggnader 1,637-72 kr. 

Radnejaurälfven i Arjeplogs revir, reparationer 268-38 kr. 
I Jerfojaurälfven har för kronans räkning inlösts tvänne 

enskilda tillhöriga dammar för 2,470-00 kr. 
Regleringssyner ha på domänstyrelsens föranstaltande 

under året hållits i Li l l Pi te älf och Rokån inom Piteå revir. 
Mellersta Norrlands distrikt. För tillgodogörandet af 

skogsafkastning från renbetesfjällen inom Norra Jämtlands 
revir hafva Dynäsån och Sufkullån uppränsats för 5,70000 kr. 

Gäflc—Dala distrikt. I den uti föregående årsberättelse 
omnämnda nyinrättade flottleden i Grryfvelån inom Alfdalens 
kronopark har efter vederbörlig afsyning flottning ägt rum. En 
del förstärknings- och skyddsarbeten har utförts för 3,999.81 kr. 

Likaså har i den nyinrättade Kölsjöåns flottled inom 
Hamra kronopark några kompletteringsarbeten funnits nö
diga och betingat en kostnad af 3,927-00 kr. 

Förberedande arbeten för flottledsanordningar inom vissa 
kronoparker i Särna revir hafva under året utförts. Där

jämte har för öppnandet af en välbehöflig utfartsled från 
Klotens kronopark i Hedströmmens vat tendrag syn under 
året hållits å sagda vat tendrag för dess upplåtande till all
män flottled. 

Hägnadsarbeten. Inom de södra distrikten, där dessa 
arbeten hufvudsakligen förekommit, hafva under berättelse
året — förutom reparationer af gammal hägnad för en kost
nad af 5,609 kronor 89 öre — nya hägnader till en samman
lagd längd af 110,594 meter uppförts för en summa af 
12,760 kronor 10 öre.' 

Skogsträdens frösättning. Tillgången på såväl ett- som 
tvåår ig tal lkott har varit r inga eller mindre god samt t i l l 
omkring 1/i af sämre beskaffenhet i hela landet. Tillgången 
å grankott har vari t ringa eller ingen i större delen af lan
det, men kunde i vissa delar af Norrland betecknas såsom 
mindre god. Beskaffenheten var t i l l omkring 40 % dålig. 

Skogsodling och åtgärder för återväxtens befrämjande. 
I de norra distriktens blädningsskogar, där skogsodling endast 
undantagsvis och i mindre mån kommer till användning och 
där själfsådd hufvudsakligen måste anlitas, har man i första 
rummet genom ändamålsenliga afverkningsmetoder och genom 
dikningar samt bäckränsningar, men äfven direkt genom 
hyggenas ränsning, risbränning samt löfträdsutgallring sökt 
underlätta den naturliga föryngringen. I de södra distrikten 
åter, där trakthuggningsmetoden tillämpas, bedrifvas skogs
odlingsarbetena i större utsträckning. Omfattningen af årets 
såväl skogsodling som af direkta å tgärder för själfsåddens 
befrämjande utvisas af nedanstående tabell, hvari emellertid 
icke upptagas de hyggesrensningar, som inom de norra bläd-
ningsskogarna försiggått genom en i mån af afsättnings-
tillfällen fortgående utgal lr ing af oväxtliga småträd till 
pappersmasseved och kolved. 

Motsvarande utgiftssummor voro: Beträffande resultatet af årets skogsodlingar innehålla 
tjänstemännens berättelser hufvudsakligen följande: 

Bergslagsdistriktet. Oaktadt den flerstädes knappa neder
börden visade sig återväxten på hösten rät t lofvande, med 
undantag för Norra Roslags revir, där en stor del af plan
torna under höstens lopp utdött. 

Östra distriktet. Ehuru skogsodlingen under våren för
siggick under gynnsamma förhållanden, tillintetgjorde för-
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sommarens torka en del af plantorna, så att återväxten blef 
mindre fullständig. I synnerhet sådderna men äfven plan
teringarna ledo mycket af torkan och misslyckades på många 
ställen. Särskildt på Gottland var torkan svår, och äfven före
gående års kulturer ledo däraf. Endast från Ombergs revir upp
gifves resultatet af årets skogsodlingar såsom fullt medelgodt. 

Västra distriktet. Skogskulturerna gingo ganska väl 
till oaktadt försommarens torka, hvilken doek i mindre fuk
tiga lägen inverkade menligt. Enligt gjorda iakttagelser 
har rutsådd i de trakter, som ligga i närheten af hafvet 
och mest lida af torka, funnits vara mindre lämpligt, hvar
emot strecksådd i förening med djup luckring lämnat gynn
sammare resultat, där hyggena, då marken varit benägen för 
gräsväxt, brännts och besatts året efter afverkningen. På sådant 
sätt hafva årets sådder utförts i Kinne revir och lämnat mot 
torkan motståndskraftiga och härdiga plantor. På de torra 
och magra markerna i Bohus revir har gjorts försök med 
sådd af gran och bergtall i blandning i syfte att genom 
bergtallens kväfvesamlande förmåga främja en kraftigare 
växt hos granen. I Dalslands revir omförmäles att den 
starka gräsväxten på hyggena i stor utsträckning förkväft 
plantorna. Som därtill bidragit det rikliga björkuppslaget, 
hafva därstädes röjning och gallring inom af löfskog besvä
rade bestånd under året företagits. 

Smålands distrikt. Kulturerna ha i allmänhet lidit af 
den starka vårtorkan, men tack vare sedermera inträffad 
ymnig nederbörd repat sig. 

Södra distriktet. Kulturerna hafva i allmänhet gått 
väl till och återväxten visat god utveckling. 

Dikningsarbeten å de allmänna skogarna. Såsom i före
gående årsberättelser meddelats, har allt sedan 1898 för dik-
ningar å kronans skogar i de norra länen årligen anvisats 
ett extra anslag, som under hvartdera af de två första åren 
utgick med 65,000 kronor, afsedt för de två nordligaste länen, 
men från och med år 1900 ökades till 150,000 kronor för att 
användas i de sex norra länen. Dessa dikningsarbeten ha 
under berättelseåret fortgått på sätt tabellbilagan 24 när
mare utvisar. Af denna bilaga framgår, att 123 diknings-
företag varit under arbete, omfattande 9,632-97 hektar myr
mark och 3,672-90 hektar angränsande vattensjuk skogsmark, 
däraf följande företag hafva slutafsynats och godkänts: 

Under berättelseåret hafva därjämte följande undersök
nings- och planläggningsarbeten för sankmarksdikningar och 
bäckränsningar utförts, nämligen: 

i Luleå distrikt 3 myrtrakter om tillhopa 430 har, hvilkas 
dikningskostnad beräknats till 4,300 kronor; 

i Skellefteå distrikt 5 myrtrakter om tillhopa 342 har 
med beräknad kostnad af 4,475 kronor; 

i Umeå distrikt 12 myrtrakter om tillhopa 899 har, 
hvilkas dikning beräknats kosta 26,800 kr.; 

i Gäfle—Dala distrikt 16 myrtrakter om tillhopa 1,192 
har, hvilkas utdikning beräknats till en kostnad af 33,077 
kronor. 

Inom de södra distrikten ha dikningarna haft följande 
omfattning: 

Skogstorpsanläggningar. Skogstorpen, som föregående år 
uppgingo till 438, hafva under året ökats med 104, hvar
jemte 8 skogstorpsanlaggningar beslutats, ehuru kontrakt 
om deras upplåtelse ej hunnit godkännas. I brist på lämp
liga sökande voro vid årets slut 9 skogstorp ej upplåtna. 
På grund af sökandenas eller de sökta lägenheternas olämp
lighet eller af andra orsaker hade 89 ansökningar afslagits. 
Vid årets slut voro 185 skogstorpsansökningar under utred
ning. Byggnadsskyldigheterna hafva under året fullgjorts 
vid 21 torp, och hafva respektive skogstorpare härför upp
burit dem tillkommande statsbidrag med tillsammans 10,500 
kronor. Vid berättelseårets slut voro 222 skogstorp be
byggda. 

Skogseldar och stormskador. Enligt skogstjänstemännens 
berättelser ha kronoskogarna under året i det närmaste 
undgått de skador af eld och storm, för hvilka de eljest 
pläga vara utsatta. Endast från Luleå och Umeå distrikt in-
berättas, att inom det förra en ytvidd af 62 hektar i Tärendö 
och 15 hektar i Gellivare revir samt inom det senare en yt
vidd af tillhopa 94-50 hektar i Norra Lycksele, Asele och 
Anundsjö revir blifvit af skogseldar skadad. Inom öfriga 
distrikt ha ett och annat tillbud till skogseld visserligen 
yppats, men ej vållat afsevärd skada. 

Hvad stormskador beträffar, meddelas från Smålands 
distrikt, att de af julstormen 1902 glesställda och rotryckta 
skogsbestånden inom Västbo, Sunnerbo och Värends revir 
under året nedblåst, samt från Västra distriktet, att å Västra 
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Kinneskogen, som med sin lösa jordmån är utsatt för stormens 
menliga inflytande, densamma i förening med ihållande torka 
under försommaren åstadkommit af sevärd a skador i de medel
ålders växtliga granbestånden, i det dessa i följd af rot
ryckning omedelbart börjat torka. Andra afsevärda storm
skador ha icke förekommit. 

Skogsinsekter. Barkborren har anställt härjningar i 
Västra Hälsinglands revir, här och där i Bergslagsdistriktet, 
i Södermanlands län och i Ölands revir. 

Tallspinnaren har äfven under året förekommit i Karl
stads revir, men gjort endast obetydlig skada. 

Tallstekeln har uppträdt i ganska stor mängd i Norra 
Roslags revir och förekommit äfven i Kinda och Vartofta 
revir. 

Snytbaggen har under året fortfarande uppträdt å 
Visingsö kronopark, inom Ölands och Vartofta revir samt 
å kronoparken Furubacken i Slättbygds revir, hvarest om
kring 115,000 snytbaggar insamlats. 

Märgborren har äfven under berättelse året uppträdt 
härjande å ung och medelålders tallskog inom Kinne och 
Bohus revir. 

Frostfjärilen har förekommit å spridda ställen i Östra 
distriktet, inom Tjusts och Kalmar revir samt å Visingsö 
ekplantering, där den dock synes vara i aftagande. 

Skador å skogen, orsakade af parasitsvampar. I Norra 
Roslags revir är granskogen flerstädes angripen af innan-
röta, förorsakad af polyporusarter. Törskatesvampen (Pe-
ridermium pini) har under året förekommit allmänt i Norra 
Roslags revir och i Slättbygds revir, där den utbreder sig 
i oroväckande grad, äfvensom flerstädes i Smålands distrikt. 
Den s. k. lärkträdskräftan synes inom Bohus och Svältornas 
revir hafva förorsakat större skador och föranledt starkare 
gallringar och af verkningar. 

Skogsåverkan å de allmänna skogarna har i nämnvärd 
omfattning förekommit hufvudsakligen i de norra distrikten; 
och utgör det olofligen afverkade virket (Bil. 22): 

1,905 st. sågtimmer och sågtimmerträd, 
256 » hustimmer och hustimmerträd, 
742 > spärrar och sparrträd, 
39 » vindfällda och torra träd, 

923-4 kbm. ved och, 
42-3 » diverse virke. 

kronor, hvarjämte ådömts skadeersättning med tillsammans 
2,386 kronor 69 öre. (Bil. 23.) 

Motsvarande siffror voro: 

Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke har be
räknats till 2,005-2 kbm. 

Motsvarande siffror under periodens fyra föregående år: 

Enskildas skogar. 

I enlighet med den för enskildas skogar gällande lag
stiftning hafva följande förrättningar blifvit af statens skogs
tjänstemän utförda, nämligen: 

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

Luleå distrikt: 

Vid sågar och lastageplatser hafva under berättelseåret 
beslagtagits inom Luleå distrikt 1,428 undermåliga såg
timmer om 336-0 kbm., inom Skellefteå distrikt 16,432 under
måliga sågtimmer, 7,839 spärrar och 84 bräder samt inom 
Umeå distrikt 126 undermåliga sågtimmer. 

2:o) Jämlikt nådiga förordningen den 29 juni 1866 an
gående dispositionsrätten till skogen å vissa skattehemman, 

Under femårsperioden hafva dessa utsyningar haft föl
jande omfattning: 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot 
skogsförfattningarna under berättelseåret uppgingo till 357, 
hvaraf 84 uppskjutna från föregående år, hvarvid svaranden 
fälldes i 252 mål, men frikändes i 26, medan 79 vid årets 
slut voro oafgjorda. Adömda böter uppgingo till 4,295 
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nådiga stadgan den 30 maj 1873 om afvittring i Väster
bottens och Norrbottens läns lappmarker och nådiga brefvet 
den 27 juni 1879 angående grunderna för afvittring och 
storskifte i Särna socken med Idre kapellag, nådiga skogs
förordningen den 26 januari 1894 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 i Väster
bottens och Norrbottens läns lappmarker, för hvilka ut-
syningsförrättningar redogöres i Bil. 19. 

3:o) Skogsuppskattning samt upprättande af afverknings-
planer för de under punkt 2:o omförmälda slag af hemman, 
hvilka föiTättningar under året omfattat: 

6:o) Skyddsskogsområdet i Jämtlands län. Sedan sådan 
undersökning, som omförmäles i 1 § lagen angående skydds
skogar den 24 juli 1903 under år 1904 blifvit genom domän
styrelsens föranstaltande verkställd inom Jämtlands län och 
i sammanhang därmed förslag till skyddsskogsområde upp
gjorts, förordnade, i afvaktan på nådigt beslut i ärendet, 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i länet jämlikt 
samma lagparagrafs mom. 2 uti kungörelse den 14 januari 
1905, att i alla de skogar, som voro belägna ofvanför det 
föreslagna skyddsskogsområdets gräns, annan afverkning än 
till husbehof finge äga rum endast efter utsyning, som skulle 
på statsverkets bekostnad af skogsstatens tjänstemän verk
ställas med iakttagande af i nämnda lag gifna föreskrifter. 
Detta beslut skulle omedelbart träda i tillämpning. Här
igenom har ett fjällen närmast omgifvande område, sträckande 
sig från länets nordligaste gräns mot Västerbottens län till 
dess sydligaste mot Kopparbergs län och omfattande en 
areal af omkring 1,103,000 hektar (kalfjäll ej inberäknade), 
ställts under utsyningstvång i fråga om saluvirke. 

Inom detta område hade skogarna, hvilkas bestånd er
fordras till skydd mot fjällgränsens nedgående, under senaste 

5:o) I Hallands, Blekinge—Ähus och Ängelholms revir be
fintliga, enskilda tillhöriga flygsandsfält, hvilka stå under skogs
statens kontroll, äro till antalet 19 med en areal af 3,084-01 har. 
Under berättelseåret har å dessa fält meddelats utsyning för 
afverkning till ett sammanlagdt belopp af l,385-3 kbm. A 
flygsandsfälten inom Hallands revir hafva utplanterats 271,200 
plantor af bergtall, tall, gran, hvitgran och björk och i 
plantskolorna därstädes utsatts 6-5 kg. frö. 

Under femårsperioden hafva motsvarande afverknings-
belopp och antal utsatta plantor uppgått till: 

4:o) Jämlikt lagen angående åtgärder till förekommande 
af skogsförödelse inom Gottlands län den 30 mars 1894 har 
besiktning under året utförts af vederbörande skogstjänste
man å 4 egendomar. Skogsförsäljningsförbud har meddelats 
för två af dem, hvarjämte förut meddeladt förbud upphäfts 
å en egendom. Motsvarande siffror: 

Under femårsperioden hafva följande antal hemman upp
skattats, nämligen: 
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tiden allt mer varit föremål för hänsynslös afverkning. 
Jägmästarnas uppgifter till 1896 års skogskommitté gifva 
vid handen, att många byaområden redan då inköpts för 
timmerdrifning och sköflats på all afsättningsbar skog (7 
tum på 15 fot från marken). Och under den tid, som gått 
till ända, innan nämnda kommittés förslag blifvit gällande 
lag, hade skogsafverkningen icke minskats utan tvärtom i 
oroande grad tilltagit. Exempelvis ha afverkningsaftalen, 
där de ej omfattat skogen i sin helhet utan afseende på träd
dimension, sträckt sig till så små dimensioner som 7 tum 
vid 1 fot från marken. 

Det var under sådana förhållanden att förutse, att när 
skyddsskogslagen skulle träda i tillämpning och skogsafverk
ningen på en gång begränsas i det med lagen afsedda syfte, 
svårigheter skulle under den första öfvergångstiden i viss 
mån uppställa sig. Så inträffade också, ty de under 1904 
års höst i stort planlagda timmerdrifningarna pågingo som 
bäst, när länsstyrelsens kungörelse om skyddsskogslagens 
tillämpning på nyåret utfärdades, och att då inställa all 
timmerdrift inom den ifrågavarande vidsträckta delen af 
länet kunde med skäl befaras medföra arbetsbrist för ortens 
befolkning. Utsyningar inom skyddsskogsområdet måste 
därför, ehuru vintern är en för sådana förrättningars ut
förande mycket olämplig årstid, anordnas omedelbart efter 
lagbudets utfärdande, så att afverkning, om sådan af skogs
ägare ansöktes, finge äga rum, där så vore med lagens syfte 
förenligt. 

För att kunna ordna dessa förhållanden anvisades på 
därom af domänstyrelsen gjorda framställningar genom nådiga 
bref af den 27 januari och 3 februari 1905 erforderliga medel 
för anställande af extra skogstjänstemän, hvilkas uppgift 
skulle blifva att utföra de utsyningar inom skyddsskogs
området, som påkallades af skogsägare. 

Under februari och mars månader utsynades och stämp
lades sålunda af 13 extra skogstjänstemän följande antal 
träd, nämligen: 

eller tillhopa 259,137 träd. 
Under berättelseåret har därjämte begärts skogsutsyning 

inom skyddsskogsområdet för afverkning under vintern 
1905—1906. Sådana utsyningsförrättningar, 181 till antalet, 
hafva blifvit af därtill på grund af särskilda nådiga bref 
anställda extra skogstjänstemän utförda. Men ehuru förrätt
ningarna togo sin början med juli månad, visade det sig ej 
möjligt medhinna alla före årets slut, utan måste en om än 
mindre del utföras under vintermånaderna januari—mars år 
1906. Antalet utsynade träd utgjorde: 

i Norra Jämtlands revir . . . 299,754 
» Västra » > . . . 520,844 
» Härjedalens > . . . 545,309 

eller tillhopa 1,365,907 träd. 
För skogsodlingens främjande har under år 1905 ett 

extra statsanslag varit anvisadt för att i mån af tillgång 
tilldelas antingen skogsvårdsstyrelser, till hvilka landsting 

eller hushållningssällskap för ändamålet lämnat bidrag, eller 
i landstingsområde, där sådan styrelse icke finnes, landsting 
eller hushållningssällskap, under iakttagande att i intetdera 
fallet statsbidrag finge till något landstingsområde utgå med 
högre belopp än det, hvarmed landsting och hushållnings
sällskap tillsammans eller ettdera af dem till ändamålet bi
dragit, samt att landsting eller hushållningssällskap, som 
undfått dylikt bidrag, skulle vara skyldigt att efter årets 
utgång till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande afgifva 
redogörelse öfver användningen af de af staten samt af 
landsting eller hushållningssällskap lämnade bidrag. Detta 
anslag har fördelats på sätt nedanstående tabell utvisar: 

Beträffande skogsvårdsstyrelsernas verksamhet har ur 
deras berättelser inhämtats bland annat följande. 

Under året hafva inom Stockholms län utförts under
sökningar och infordrats förbindelser för lagstridig afverk
ning å 49 egendomar. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg 
hafva med biträde af 8 plantörer å 46 egendomar utsatts 
1225 kg. tallfrö, 83 kg. granfrö och 3-05 kg. lärkträdsfrö 
samt utplanterats 53,750 tall-, 46,175 gran-, 3,030 lärkträds-
och 14,772 diverse löfträdsplantor. Till 44 egendomar, där 
i skogsodling kunnige skogvaktare varit anställda, har ut
lämnats 296-5 kg. tall-, 272 kg. gran- och 8-25 kg. lärkträdsfrö 
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samt 61,000 tall-, 38,800 gran-, 2,257 lärkträds- och 8,381 
diverse löfträdsplantor. Den skogsodlade arealen utgjorde 
sammanlagdt 820 har. 

Skogsvårdsstyrelsen i Uppsala län har tillhandahållit 
plantor och frö samt biträde af 5 plantörer dels på billiga 
villkor, dels afgiftsfritt åt mindre och obemedlade hemmans
ägare samt åt folkskolor, och ha under året utlämnats 242-5 
kg. skogsfrö och 200,000 plantor af tall, gran och björk. 
Den skogsodlade arealen beräknas utgöra 292-5 har. 

I Södermanlands län har syn jämlikt 2 § lagen an
gående vård af enskildas skogar ägt rum å en egendom. 
Skogsvårdsstyrelsen har med ägarna af 8 egendomar upp
rättat kontrakt att utan annan kostnad för jordägaren än 
dagtraktamente och vivre åt plantören utföra skogsodling å 
marker, som afverkats före skogslagens trädande i kraft. 
Den areal, som sålunda skall skogsodlas, utgör omkring 282 
har, hvaraf 44-2 har under året skogsodlats. Dessutom har 
kostnadsfritt utdelats 14,500 tall-, 5,200 gran- och 1,000 lärk
trädsplantor och till inköpspris åt 33 rekvirenter utlämnats 
121-32 kg. tall- och 95-23 kg. granfrö. 

Syn enligt 2 § skogslagen har i Östergötlands län ägt 
rum å en egendom. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg har 
skogsodling enligt skogsodlingskontrakt skett å 63 egen
domar, därvid 302-25 har skogsodlats, hvarvid åtgått 217-2 
kg. tall- och 112-8 kg. granfrö samt 30,550 tall- och 38,300 gran
plantor. Under ledning af skogsvårdsstyrelsens tillsynings-
män och plantörer hafva vid 33 egendomar 103-3 har skogs
odlats, därvid åtgått 46-2 kg. tall- och 19-4 kg. granfrö 
samt 61,800 tall- och 59,850 granplantor. 1,139 skolbarn 
undervisades i skogsodling vid 52 skolor, hvarvid 56-22 
har skogsodlats med 41-9 kg. tall- och 24-35 kg. granfrö 
samt 10,750 tall- och 8,850 granplantor. 

I Jönköpings län har syn jämlikt 2 § skogslagen hållits 
å 2 egendomar. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg har» 
skogsodlats 337-3 har, hvarvid åtgått 153-2 kg. tall- och 
153-4 kg. granfrö samt 149,900 plantor af tall, bergtall, gran, 
hvitgran och lärkträd. Under ledning af plantor hafva vid 
81 skolor skogsodlats 58-65 har med 76-2 kg. frö. Slutligen 
hafva till 11 rekvirenter utlämnats 79-7 kg. skogsfrö. 

I Kronobergs län har under året genom skogsvårdssty
relsens försorg skogsodlats 570-71 har, hvarvid åtgått 525 
kg. skogsfrö och 88,200 plantor. 

I Kalmar läns norra landstingsområde har kultur utförts 
å omkring 380 har skogsmark, och inom länets södra lands
tingsområde ha åt 14 hemmansägare utlämnats 41 kg. 
skogsfrö och 4S,000 plantor. På Öland utplanterades å 166 
hemmansdelar tillsammans 621,000 plantor och utsåddes 7 
kg. skogsfrö. 

T Kristianstads län hafva till 1,087 rekvirenter utläm
nats 175 kg. tall, 138-5 kg. gran- och 10 kg. björkfrö äfven
som 2,040,000 tall-, 302,000 bergtall-, 3,644,000 gran- och 
97,000 björkplantor, hvarmed omkring 1,031 har skogsodlats. 

Under året hafva i Malmöhus län till mindre jordägare 
utdelats och utsatts tillsammans 608,600 diverse plantor 
samt utsatts 30 kg. tall- och 3 kg. granfrö samt 125 liter 
bokållon. 

Skogsvårdsstyrelsen i Hallands län har till 1,129 rekvi
renter kostnadsfritt utdelat 652-25 kg. frö af tall, bergtall, 

gran och björk samt 3,351,595 plantor af diverse träd, och 
beräknades därmed hafva under året skogsodlats 933-36 har. 

I Göteborgs och Bohus län hafva under året kostnads
fritt utdelats 404 kg. tall-, 980 kg. gran-, 61 kg. bergtall-, 
40 kg. hvitgran-, 12 kg. lärkträds- och 50 kg. björkfrö samt 
tillhopa 1,753,250 plantor af samma trädslag, livarmed om
kring 1,000 har kalmarker blifvit fullständigt skogsodlade. 

Skogsvårdsstyrelsen i Älfsborgs län har genom frivilliga 
öfverenskommelser erhållit nöjaktig säkerhet för skogens 
återväxt å under året afverkade skogsområden genom upp
rättade skogsodlingskontrakt. Under året hafva åt 834 
rekvirenter kostnadsfritt utdelats 651-35 kg. tall-, 1,412-25 
kg. gran- och 6 kg. lärkträdsfrö samt 617,950 tall- och 
622,550 granplantor, hvarmed omkring 1,283 har, till största 
delen förut kala ljungmarker skogsodlats. 

I Skaraborgs län hafva under året två syner jämlikt 2 § 
skogslagen ägt rum. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg 
har skogsodling ägt rum å 375 har af ålder kala marker, 
hvari ett flertal jordägare hafva del, och tillhandahållits en
skilda personer och folkskolor 229 kg. skogsfrö och 664,735 
plantor. 

Af skogsvårdsstyrelsen i Örebro län hafva under året 
infordrats 34 förbindelser om skogsodling å afverkade om
råden, hvarjämte ett afverkningsförbud påkallats. Genom 
skogsvårdsstyrelsens försorg skogsodlades 288-32 har och 
planterades omkring 20 har kalmarker, hvartill åtgått 222-85 
kg. tall- och 212-85 kg. granfrö, 36,600 tall- och 26,400 gran
plantor samt 317 telningar af ek, lönn, bok, oxel och ask. 

I Kopparbergs län har genom skogsvårdsstyrelsens för
sorg skogsodlats 193 har med en fröåtgång af 96 kg. tall-
och 25 kg. granfrö, hvarjämte åt enskilda skogsägare dels 
afgiftsfritt dels mot afgift tillhandahållits lämpligt skogsfrö. 

I Gäfleborgs län hafva syner jämlikt 2 § skogslagen 
hållits å 60 egendomar. Under året hafva besatts 411 har 
kalmarker, därvid användts 218-35 kg. tall- och 118G5 kg. 
granfrö. 

I Västernorrlands län hafva syner enligt 2 § skogslagen 
hållits å 27 ställen, därvid i 6 fall afverkningsförbud med
delats och i öfriga fall öfverenskommelse träffats med veder
börande rörande de åtgärder, som böra vidtagas för markens 
återställande i skogbärande skick. Genom skogsvårdssty
relsens försorg hafva åt mindre skogsägare uppgjorts för
slag till torrläggning af vattensjuka och försumpade skogs
marker äfvensom för hyggesrensning, markberedning och 
kulturer. 

I Jämtlands län har skogsvårdsstyrelsen i 36 olika fall 
vidtagit åtgärder för markens återställande i skogbärande 
skick å platser, där afverkning skett på ett för skogens 
återväxt äfventyrande sätt. På 29 hemman har skogsodling 
å en areal af omkring 90 har ägt rum å gamla kalmarker, 
hvarjämte å 10 hemman upprättats planer med kostnadsförslag 
till torrläggning af försumpade marker. 

Dessutom hafva i samtliga län genom vederbörande 
skogsvårdsstyrelsers försorg för spridande af kännedom om 
betydelsen af skogarnas rationella skötsel och vård dels ut
delats litteratur, hufvudsakligen Skogsvårdsföreningens folk
skrifter, dels hållits föredrag och sammankomster på olika 
orter inom länen. 
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SJcogsiiigenjörens verksamhet. Till enskildes tjänst inom 
de delar af landet, där lagen angående vård af enskildes 
skogar oeh nådiga förordningen angående skogsvårdsstyrelser 
icke äger tillämpning, har jämlikt nådigt bref den 26 april 
1905 från den 6 juni oeh till berättelseårets utgång varit 
anställd en med statsmedel aflönad skogsingeniör. Hans 
verksamhet har omfattat endast Västerbottens och Norr
bottens län. Förrättningarna hafva å 20 förrättningsställen 
upptagit 48 dagar. 

Med afseende å förrättningarnas beskaffenhet har skogs
ingenjörens arbete bestått uti: 

skogsodling 4-0 har 
afdikning 393-0 » 
anordning af själfsåningshyggen . . 6(5-3 » 
anordning af gallring 27-1 » 

Summa 490-4 har, 

hvarförutom undervisning i skogsskötsel förutom i samband 
med förestående förrättningar upptagit 2 dagar samt 6 dagar 
användts till andra förrättningar uti till skogshushållningen 
hörande frågor. 

Jakten. 

De primäruppgifter från kommunalstyrelserna angående 
dödade rofdjur och utbetalade skottpenningar under år 1905, 
hvilka genom länsstyrelsernas försorg insamlats och öfver-
lämnats till domänstyrelsen, hafva i flera afseenden visat 
sig mindre tillförlitliga. Så har till exempel uppgifvits, att 
af statsmedel utbetalts i skottpenningar 11,677 kronor 84 
öre, ehuru rikshufvudbokens kapitalkonto utvisar, att af an
slaget till belöning för rofdjurs dödande utgifvits 6,164 
kronor 50 öre, inberäknadt bidrag till belöningar för dödande 
af salar. Efter vidtagna ändringar i nu berörda afseende 
har emellertid bilagan 25 upprättats, utvisande att inom 
landet dödats följande antal rofdjur, nämligen 13 vargar, 2 
lodjur, 107 järvar, 21,375 räfvar, 351 mårdar, 87 uttrar, 825 
salar, 253 örnar, 393 ufvar, 13,312 hökar, 138,776 kråkor 
och 4,530 gräflingar. Motsvarande siffror under den gångna 
femårsperiodens föregående år voro: 

Af landsting, hushållningssällskap, kommuner och jakt
vårdsföreningar hafva enligt ofvanberörda primäruppgifter 
utbetalats 65,768 kronor 74 öre. 

På grund af från kommunalstyrelserna likaledes bekomna 
uppgifter angående antalet af utaf rofdjur dödade husdjur 
samt den häraf uppkomna, i penningvärde beräknade skada 
har bilagan 26 utarbetats, utvisande att följande antal hus
djur blifvit under berättelseåret dödade, nämligen 3 nöt
kreatur, 4,595 får, 7 svin, 76 getter, 2,056 renar och 68,616 
fjäderfän. Dessa djurs sammanlagda värde har uppskattats 
till 127,926 kronor 82 öre. Motsvarande siffror voro: 

Af statsmedel har, på sätt ofvan är nämndt, i skott
penningar utbetalats 6,164 kronor 50 öre. 

Domärmtyrehens berättelse för år 1905. 

Af jämförelse mellan det inom landet såsom premier för 
dödade rofdjur utgifna beloppet 71,933 kronor 24 öre och 
värdet af de utaf rofdjur dödade husdjuren 127,926 kronor 
82 öre framgår betydelsen af att anslag beviljas till dylika 
premier. 

Af björn, för hvilken skottpenningar numera ej utbetalas, 
hafva under året enligt skogstjänstemännens uppgifter skjutits 
10 inom Norrbottens län och 1 inom Kopparbergs län. Mot
svarande siffror under föregående år voro: 

År 1901 11 st. 
» 1902 . • 13 » 
» 1903 12 » 
» 1904 15 » 

Angående den verksamhet, som hushållningssällskap, 
landsting, jaktvårdsföreningar och kommuner under år 1905 
utöfvat för jaktvårdens främjande inom landet, innehålla 
skogstjänstemännens årsberättelser hufvudsakligen följande: 

I Norrbottens län har genom länets jaktvårdsförenings 
och landstingets försorg anställts älgpolis, utfästs belö
ningar för angifvelser af brott mot jaktförfattningarna och 
utbetalts premier för dödande af vissa rofdjur. 

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

Västernorrland.? läns landsting och hushållningssällskap 
hafva utbetalt i skottpenningar för räf, 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. 

Gäfleborc/s läns landsting och hushållningssällskap hafva 
utbetalt skottpenningar med 3 kronor för räf, 1 krona 50 
öre för örn, berguf och dufhök, 15 öre för kråka och 3 kronor 
för säl. Därjämte har landstinget anslagit 500 kronor att 
utgå såsom premier å 50 kronor åt dem, som uppdaga oloflig 
älgjagt och mot gärningsmannen framkomma med sådan be
visning, att denne blir fälld. 

in 
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Af Kopparbergs läns landsting har anslagits 1,500 kronor 
till skottpenningar att utgå för räf, dödad under tiden 1 
april—31 oktober, med 3 kronor samt för hönshök och uf 
med 1 krona, hvarjämte af en del kommuner utbetalts premier 
för dödande af kråka. Genom jaktvårdsföreningens försorg 
har jaktpolis anställts och utbetalts belöningar för vård om 
rapphöns och för beifrande af förbrytelser mot jaktförfatt
ningarna. 

Värmlands läns landsting har betalt för räf, dödad under 
tiden 1 april—31 oktober, 3 kronor, för berguf 3 kronor, för 
dufhök 2 kronor och för kråka 10 öre. 

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

I Västmanlands län har af landstinget utbetalts för räf, 
fälld under tiden 1 april—1 november, 3 kronor, för örn, 
hönshök och berguf 2 kronor, för gräfling 4 kronor och för 
kråka under vissa villkor 10 öre, hvarjämte länets jakt
vårdsförening utbetalt tvänne belöningar å 25 och 10 kronor 
till dem som under året dödat största antalet räf, hök, gräfling 
och kråka. 

Inom Uppsala län finnes en jaktvårdsförening, som med 
bidrag af landstings- och statsmedel verkar för jaktvården 
och under året utbetalt i skottpenningar för räf 2 kronor, 
för berguf och hönshök 3 kronor, för vikaresäl 3 kronor och 
för gråsäl 5 kronor. För fjälluggla utbetalte jaktvårds
föreningen 6 kronor. 

Inom Stockholms län verkar för jaktvården Svenska 
jägareförbundets Stockholmsafdelning. För räf, dödad under 
tiden lä mars—15 augusti, utbetaltes af landstinget 1 krona 
och för säl 1 krona. 

Södermanlands läns landsting har utbetalt i skottpen
ningar 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. För jaktvårdens främjande inom länet verkar 
en jaktvårdsförening. 

Östergötlands läns landsting har utbetalt i skottpenningar 
för räf, dödad under tiden l maj—31 oktober, 3 kronor och 
1 krona för under andra tider af året dödad räf, för gräfling 
och dufhök 1 krona 50 öre, för skäggdopping 25 öre och för 
kråka 15 öre. Länets jaktvårdsförening utbetalte i skott
penningar (i kronor för fullvuxen örn och berguf och 3 
kronor för unge däraf samt för berguf, dödad under tiden 
mars—maj, 20 kronor. 

Gottlands läns landsting har utbetalt 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 säl 4 kronor. För för
bättrad jaktvård inom länet verka trenne jägaregillen. 

Skaraborgs läns landsting betalte for dödande af räf 2 
kronor och tor kråka 10 öre, hvarjämte länets jaktvårds
förening för hvarje dödad dufhök betalt 2 kronor och för 
dununge däraf 1 krona. 

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

Af Göteborgs och Bohus läns landsting utbetaltes i 
skottpenningar för räf, dödad under tiden 1 mars—31 oktober, 
3 kronor och för gräfling 2 kronor. Länets hushållnings
sällskap utbetalte 3 kronor för räf under de tider, då lands
tinget ej utgaf någon belöning därför. Göteborgs jaktsäll
skap, som har till hufvudsakligt syfte att främja en ända
målsenlig jaktvård och på hvars initiativ en jaktuppsynings-
man blifvit på sällskapets bekostnad af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande förordnad att inom södra delarna af länet 
hålla tillsyn öfver jaktstadgans efterlefnad, har under året 
utbetalat i skottpenningar för korp och kråka, som dödats 
under månaderna mars och april, 25 öre och under öfriga 
tider af året 10 öre, för dufhök och berguf 2 kronor äfven
som för sparfhök 50 öre. För dunungar af dufhök, berguf 
och sparfhök har betalts hälften af nämnda belopp. Dess
utom har genom sällskapets försorg spridts tabeller öfver 
förbjuden och tillåten jakttid. 

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

I Kalmar läns södra landstingsområde utgingo skott
penningar med 6 kronor för säl, 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. 

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 har landstinget anvisat 1,500 kronor 
och hushållningssällskapet ett lika stort belopp att utgå 
såsom skottpenningar med 2 kronor för räf, dödad under 
tiden 1 april—-1 oktober, 5 kronor för örn och berguf samt 
2 kronor för hönshök. 

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

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

I Hallands län har landstinget anslagit 200 kronor till 
skottpenningar för räf med villkor, att kommunerna skola 
betala hälften af dessa, som utgå med 2 kronor för hvarje 
dödad räf. Hushållningssällskapet har dessutom utfäst en 
premie af 2 kronor för dödad säl och gräfling. 

Angående nyttigt vildt meddelas: 

Älgen. I Luleå distrikt hafva under året dödats 388 
älgar, däraf 68 under förbjuden tid. 

I Skellefteå distrikt uppgifves älgen vara stadd i ök
ning i Arjeplogs, Malmesjaurs, Piteå och Burträsks revir. 
Fasta stånd sakDas i öfre Byske, Arvidsjaurs, Jörns och 
Norsjö revir. Under året hafva inom distriktet fällts 32 
älgar, däraf 9 under förbjuden tid. 

Äfven i Umeå distrikt synes älgen vara stadd i ökning. 
Under året hafva 50 älgar dödats. 

I Mellersta Norrlands distrikt har tillgången på älg 
ökats, och hafva under året fällts 183 älgar. 
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I Gäfle—Dala distrikt, hvarest tillgången på älg i all
mänhet är god, hafva under året enligt inkomna uppgifter 
dödats 456 älgar. 

I Bergslags- och Östra distrikten förekommer älgen all
mänt, och hafva inom det senare distriktet enligt revir-
förvaltarnes uppgifter 473 älgar dödats. 

1 Västra distriktet är älgen tämligen allmän, särskildt 
på de större kronoskogarna, där den synes hafva sitt hem
vist och bilda stånd. Dock uppgifves från Vartofta, Kinne 
och Marks revir, att stammen därstädes något minskats. 
Inom Dalslands revir har en märkbar ökning iakttagits. 
Under året hafva enligt inkomna uppgifter inom distriktet 
fällts 97 älgar. 

I Smålands distrikt förekommer älgen tämligen allmänt. 
Under året hafva inom distriktet dödats 249 älgar. 

1 Södra distriktet utbreder sig älgen fortfarande och 
finnes numera stationär på flera kronoparker. Under året 
hafva 38 älgar fällts. 

Rådjur hafva under året förekommit i Bergslagsdistriktet 
å skogar i Karlstads, Askersunds, Örebro och Köpings revir. 
I Östra distriktet bibehålla rådjuren god stam i Östergöt
lands 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 Svältornas revir såsom minskad. I Smålands distrikt 
hafva rådjuren ökats i T justs och Värends revir, minskats 
i Jönköpings och Västbo revir samt förekomma sparsamt i 
Kalmar revir. I Södra distriktet förekomma rådjuren all
mänt utom i skogsbygden i Blekinge—Ahus revir, där de 
äro sällsynta. 

Haren har haft medelmåttig årgång i Luleå distrikt, 
god till medelmåttig i Skellefteå distrikt, ganska god i 
Umeå distrikt och god i öfriga delar af landet utom i Västbo 
revir, där årgången varit medelmåttig. 

Årgången å tjäder och orre har varit god i de fyra nord
ligaste distrikten och i Gäfle—Dala distrikt utom i Särna 
och Transtrands revir, där tillgången varit ringa, god i 
Bergslags-, Västra och Östra distrikten med undantag af 
Södermanlands och Gottlands län, där tillgången varit ringa-
I Smålands distrikt har tillgången varit mindre god utom 
i Jönköpings och Västbo revir, där tillgången varit god, 
och i Södra distriktet mindre god å orre och god å tjäder 
utom i Malmöhus revir, där tillgången varit ringa. 

Ripa och järpe hafva haft god årgång i Skellefteå och 
Umeå distrikt. I Luleå distrikt har årgången varit god å 
ripa, medelmåttig å järpe. I öfriga distrikt, där dessa fågel
arter förekomma, har tillgången å dem varit medelmåttig. 

Rapphönsen hafva haft god årgång i Gäfle—Dala distrikt, 
ganska god i Bergslagsdistriktet, medelmåttig i Östra di
striktet och Smålands distrikt utom i Västbo, Sunnerbo och 
Värends revir, där tillgången varit god, och god i Västra 
och Södra distrikten. 

Sjöfågel. Tillgången har varit ringa i Luleå, Skellefteå, 
Mellersta Norrlands och Gäfle—Dala distrikt utom i Gästrik
lands revir, där tillgången varit ganska god, tämligen god 
i Umeå och Smålands distrikt och god i Södra distriktet. 

Under berättelseåret af skogspersonalen eller genom dess 
försorg vid domstol anhängiggjorda åtal för förbrytelser mot 

jaktlagarna uppgingo till 185, hvaraf 80 mål voro uppskjutna 
från föregående år. Af dessa slutbehandlades 107, hvarvid 
i 86 mål svaranden fälldes, men i 21 frikändes. Öfriga 78 
mål voro vid årets slut oafgjorda. Ädömda böter i jaktmål 
uppgingo till 7,930 kronor och ådömd skadeersättning till 
2,826 kronor 27 öre. Bil. 28. 

Motsvarande siffror under femårsperiodens öfriga är voro: 

Skogsundervisningen. 
Vid skogsinstitutet var ordinarie elevernas antal vid 

vårterminens början 40 i högre och 10 i lägre kursen. Af 
dessa utexaminerades från högre kursen vid vårterminens 
början 1, vid vårterminens slut 18 och under höstterminen 2. 
Sedan vid höstterminens början 17 elever antagits i högre 
kursen och 10 i den lägre, utgjorde sålunda elevantalet vid 
berättelseårets slut 36 i högre och 10 i lägre kursen (Bil. 
27). Dessutom hafva 4 extra elever under höstterminen åt
njutit undervisning i högre kursens yngre afdelning. 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: 



XX Skogsundervisningen. Statens skogsförsöksanstalt. 

Under läsarets tvänne terminer utförda arbeten hafva 
som vanligt bestått uti upprättande af skogshushallnings. 
planer med kartrenovationer, afvägningsprofiler samt kost
nadsförslag för väganläggning och torrläggning af vatten
sjuk mark. 

De praktiska öfningarna ute på marken hafva omfattat: 
dels resa den 5—12 mars till Ejheden inom Ore socken 

i Kopparbergs län med högre kursens äldre afdelning samt 
lägre kursen för studerande af afverkning och drifning af 
timmer, kolved och pappersmasseved; 

dels resa den 21—27 maj till skilda platser i Jämtland 
och Medelpad med högre karsens äldre afdelning för stu
derande af flottledsbyggnader och flottnings utförande samt 
sågverksindustri; 

dels skogsodling å Bjurfors kronopark den 14—27 maj 
med högre kursens yngre afdelning och lägre kursen; 

dels för högre och lägre kursens yngre afdelningar å 
Bjurfors kronopark under tiden 15 juni—20 juli arbeten 
med skogs- och fältmätning, afvägning, dikning, skogstaxering 
samt naturvetenskapliga exkursioner; 

dels för lägre kursens äldre afdelning å kronoparkerna 
Hamra och Kloten under tiden 15 juni—19 juli öfningar, 
omfattande skogs- och fältmätning samt utstämplingar af 
timmer och hjälpgallringsvirke; 

dels för högre kursens yngre afdelning å Klotens krono
park under tiden 21 juli—31 augusti öfningar, omfattande 
komplettering af äldre landtmäterikartor, taxering, tillväxt
undersökningar, profytetaxeringar och stamanalyser; 

dels för lägre kursens äldre och yngre afdelningar ä 
Bjurfors kronopark under tiden 21 juli—31 augusti arbeten 
i kolning, dikning, skogstaxering och jakt; 

dels resa till trakten af Tumba station den 13 november 
med samtliga elever för jakt å hare och räf, samt 

dels resa till Sollentuna häradsallmänning den 30 no
vember med högre kursens äldre afdelning och lägre kursen 
för beseende af befintliga återväxter och studerande af 
timmeraptering. 

Lärarepersonalen vid institutet har utgjorts af 1 direktör, 
2 ordinarie lektorer, 2 lektorer på extra stat och 5 extra 
lärare, af hvilka senare 1 under året afgått, hvarjämte 2 
extra jägmästare varit förordnade att biträda såsom assi
stenter under skilda delar af de praktiska öfningarna. 

Skogsskolornas antal har under berättelseåret ökats till 
8 genom tillkomsten af Hällnäs skogsskola. Vid 1903 års 
Riksdag anvisades nämligen uppä därom af Eders Kungl 
Maj:t framställd proposition medel med högst 34,000 kronor 
för uppförande å lägenheten Kronlund på kronoparken 
Skatan i Degerfors socken och Västerbottens län af för in
rättande af en ny skogsskola erforderliga byggnader. 

Ehuru alla byggnader ej voro fullt färdiga, kunde 
skogsskolan tagas i anspråk för sitt ändamål den 1 no
vember berättelseåret. 

At t densamma fyllde ett länge kändt behof, torde bäst 
framgå därutaf att inträdessökandenas antal uppgick till 
58 st., hvaraf 14 intagits. 

Skogsskolorna utgöras sålunda nn af Ombergs i Öster
götland, Klotens i Västmanland, Hällnäs i Västerbotten, 
Bispgårdens i Jämtland, Grönsinka i Gästrikland, Bjurfors 
i Västmanland, Hunnebergs i Västergötland och Kolleberga 
i Skåne. 

Af dessa äro de tvänne förstnämnda afsedda att för
bereda till inträde vid skogsinstitutet, de öfriga sex att ut
bilda skogsbetjänte, och har vid dessa senare kostnadsfri 
undervisning meddelats åt tio ordinarie lärjungar vid hvardera 
skolan, hvarförutom extra lärjungar åtnjutit undervisning vid 
Hällnäs, Bispgårdens, Urönsinka, Bjurfors och Kolleberga 
skogsskolor (Bil. 27). 

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», 3:dje årgången, »Skogsvårdsföreningens Folkskrifter 
n:r 1—4», »Årsskrift från föreningen för skogsvård i Norr
land för år 1905», »Skogvaktaren», 15:de årgången, »Svenska 
Jägareförbundets nya tidskrift»,43:dje årgången sanvbSvenska 
Kennelklubbens tidskrift», 13:de årgången. 

Statens skogsförsöksanstalt. 

Under år 1905 ha arbetena vid skogsförsöksanstalten 
enligt af domänstyrelsen den 3 juni 1903 meddelade närmare 
föreskrifter fortgått och vid berättelseårets slut erhållit 
följande omfattning: 

Af skogsafdelningen hafva inalles utlagts och delvis be
handlats 326 försöksytor, afseende dels gallrings försök i olika 
delar af landet, 39 ytor, dels tillväxtundersökningar äfven-
ledes i olika delar af landet, 8 ytor, dels föryngringsförsök 
genom hufvudsakligen åtgärder för själfsådd i Norrland, 33 
ytor, dels skogsodlingsförsök å ljungmarker i södra och västra 
Sverige, 23 ytor, omfattande såväl fullständig plantering af 
bok, stjälkek, drufek, masurbjörk, gråal, silfvergran, douglas-
gran och banksianatall som förkulturer af bergtall (Pinus 
montana v. uncinata f. germanica och f. gallica) och gråal, 
dels ock såddförsök i olika delar af landet å 223 ytor för 
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att bland annat erhålla kännedom om lämpligaste frömängden 
vid sådd af tall och gran. Af äldre, af anstalten ej utlagda 
profytor hafva 36 sådana ytor undersökts för att inregist
reras bland anstaltens försöksytor, men endast 9 befunnits 
lämpliga för fortsatta iakttagelser. 

Genom sektionsvis utförd kubering af kubikmassan har 
formtal m. m. beräknats å 494 tall- och 81 granstammar, 
hvarjämte fullständiga stamanalyser verkställts å ett 20-tal 
stammar. I förening med den botaniska afdelningen hafva 
undersökningar utförts om granens sydgräns i Sverige. 

Den botaniska afdelningcns arbeten hafva hufvudsakligen 
bestått i dels urskiljande och beskrifvandv af de svenska 
skogstyperna, hvarvid inom 15 landskap verkställts 284 
ståndortsanteckningar, och hafva dessa undersökningar sär
skildt haft till ändamål att belysa skogssamhällenas fasthet, 
föryngringsförhållandena i våra skogar, tillväxtförhållandena 
inom olika skogssamhällen och själfva skogsmarkens fysiska 
och kemiska beskaffenhet m. m., dels i ingående undersök
ning af valda, typiska smärre områden af försumpad skogs
mark med särskildt studium af grundvattnets uppträdande 
och rörelse i skogsmarken samt storleken af transpirationen 
hos de växter, som bilda markbetäckningen inom försumpade 
och friska skogar, dels ock rekognosceringsimdersökningar 
angående granens och tallens raser i Sverige. 

Dessutom hafva inom norra och mellersta delarna af 
landet företagits undersökningar öfver ljusstyrka» inom tall-
och granskogar för att lära känna tallens och granens abso
luta Ijusbehof å olika mark och olika breddgrad. 

Jämte de arbeten, för hvilka ofvan redogjorts, har vid 
anstalten anskaffats en större fotografisamling samt ett 
herbarium, upplagdt med särskild hänsyn till anstaltens 
behof, hvarjämte föremål hemförts till en skogsbiologisk 
samling. 

Under året har utgifvits 2:dra häftet af »Meddelanden 
från statens skogsförsöksanstalt» med följande innehåll: »Tall
kottens och tallfröets beskaffenhet skördeåret 1903—1904», 
af Gunnar Schotte, »Om björkens tjocklekstillväxt i Jämt
lands fjälltrakter» och >Om talltorkan i öfra Sverige våren 
1903», båda af Gunnar Andersson. 

Finanserna. 

I föregående årsberättelse uppgafs taxeringsvärdet af 
dåvarande kronoparker, flygsandsfält, kronoöfverloppsmarker 
och till kronan återfallna stockfångstskogar till 96,309,385 
kronor. Lägges till denna summa värdet af under året in
köpta kronoparker, erhålles för samtliga ifrågavarande 
skogar vid berättelseårets slut ett totalvärde af 96,663,810 
kronor. 

Under år 1905 uppgick sammanlagda beloppet af stats
verkets skogsmedel till 7,559,032 kronor 84 öre (Bil. 29), 
motsvarande 8,388,879 kronor 19 öre föregående år. 

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

De särskilda distrikten bidrogo till skogsmedlen med 
följande belopp: 



Finanserna. XXII 

Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt Domänstyrel
sens räkenskaper uppgått till följande belopp (Bil. 30 och 31): 

hvarjämte enligt styrelsens räkenskaper behållning förefanns 
vid årets slut dels å reservationsanslaget af 849,371 kronor 
33 öre och dels a extra anslagen till reglering af flottleder 
i de norrländska länen äfvensom i Kopparbergs, Västman
lands och Örebro län af 439,177 kronor 38 öre och till af-
dikningar ä kronans skogar i de norrländska länen och i 
Kopparbergs län af 7,728 kronor 80 öre. 

Sedan från bruttobeloppet af statsverkets stogsmedel 
7,559,032 kronor 84 öre jämte 73,953 kronor 1 öre anslagen 
tillhörande uppbörd, afrftknats samtliga utgifter, nämligen: 

För skogsväsendet under år 1905 beviljade, å rikssta
tens nionde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 30): 



Finanserna. Skogsadministrationen. XXIII 

Till jämtländska renbetesfjällens skogsfond, afsedd för 
inköp af marker till dessa fjälls utvidgning, inflöto under 
året genom försäljning af skogseflekter m. m. 40,873 kronor 
20 öre, hvaremot utbetaltes till virkesutstämpling, arfvoden 
till biträdande jägmästare i tre revir, skogsbevakning, rese
ersättning m. m. 46,559 kronor 83 öre. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, hafva 
under året influtit 753,778 kronor 43 öre, hvaraf från Gäfle-
borgs län 122,707 kronor, Västernorrlands län 104,358 kronor, 
Värmlands län 103,958 kronor, Jämtlands län 92,017 kronor, 
Kopparbergs län 89,813 kronor, Kronobergs län 35,407 kronor 
o. s. v. Från sagda medel utbetaltes dels för skogsförvalf-
ningskostnader 57,808 kronor 94 öre och dels i ersättning 
för utgifna förskott 3,321 kronor 67 öre. Från hithörande 
skogar utbetaltes enligt fastställda hnshållningsplaner eller 
eljest gällande bestämmelser dels till boställshafvare 197,387 
kronor 53 öre, dels till Bergs pastorats regleringsfond 2(5,752 
kronor 34 öre, dels ock till åtskilliga församlingars kyrko
råd 14,437 kronor 78 öre. 

Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes där
jämte till: 

Kronor. 
Statsverkets skogsmedel Ii, 127-92 
Lappmarks ecklesiastik verk 815-42 
Prästerskapets löneregleringsfond 341,584-40 

Af till prästerskapets löneregleringsfond omförda skogs
medel för vindfällen utbetalades till vissa kyrkoråd 20,331 
kronor 79 öre, hvaraf respektive boställshafvare åtnjöto 
räntan. 

Af ecklesiastika skogsmedel, omförda till ecklesiastika 
boställenas skogsfond, utbetalades för skogsindelning, skogs
odling, hägnad m. m. sammanlagdt 39,360 kronor 7 öre. 

Skogsadministrationen. 

Utöfver för år 1905 gällande stat, utgörande 10 öfverjäg-
mästare-, 89 jägmästare- och 348 kronojägarebefattningar, 
var på förordnande anställd en jägmästare i Daga revir. 

Dessutom hafva under året varit anställda 6 biträdande 
jägmästare, 5 föreståndare för de statens skogsskolor, som 
icke äro förenade med revir, 2 underlärare vid Klotens och 
Ombergs skogsskolor, 1 föreståndare för enskild skogsskola, 
1 skogsingenjör, 7 assistenter vid öfverjägmästareexpeditionen 
samt 78 assistenter, af hvilka 5 tjänstgjort såsom skogs-
taxatorer, 3 såsom dikningsledare, 3 såsom dikningsassistenter, 
52 såsom aflönade revirassistenter och 15 såsom oaflönade 
revirassistenter. För ordnande af kronans flottleder hafva 
varit anställda 1 flottledningsingenjör och 1 tillsyningsman. 
Såsom extra kronojägare voro 237 personer anställda, hvar
till kommo 83 kronoskogvaktare och 4 extra kronoskog
vaktare äfvensom af revirförvaltarne antagna 122 extra och 
tillfälliga bevakare. 

Inspektionsresor hafva under berättelseåret af chefen 
för domänstyrelsen företagits å allmänna skogar inom Kop
parbergs 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 
vya eller utvidgning af äldre kronoparker. För såväl dessa 
som för förut verkställda sädana köp redogöres i efterföljande 
tabell: 

dels uppbördskostnader 
restituerade statsverkets skogsmedel . . . 
af Grönbo kronoparks skogsaf kastning . . 
till boställshafvare utbetalda andelar af 

skogsafkastning från civila boställen . . 
afkortningar å arrenden 
till åtgärder mot skadeinsekten nunnan 
till hamnanläggning i Grankullaviken å 

Öland 
till Hällnäs skogsskolebyggnad 

dels Ofvanstående utgifter för skogsväsendet . 

eller tillhopa 

så återstår för skogsväsendet en nettobehållning 
kronor 95 öre. 

Nettobehållningen under de närmast föregående åren 
utgjorde: 



XXIV Skogsmarksförvärf. 



Skogsmarksförvärf. XXV 

IV 



XXVI Skogsmarksförvärf. 

Stockholm den 7 maj 1907. 

J. MEVES. 

Underdånigst 

KARL FREDENBERG. 

TH. ÖRTENBLAD. FREDRIK GIÖBEL. 

K. G. G. Norling. 

utgörande alltså hela det belopp, hvarför mark för bildande af eller tillökning i kronoparker inköpts, 17,953,4(19 kr. 34 öre. 
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117 



118 

Bil. 6. (Forts.). Allmänna inrättningars hemmans skogar vid slutet af år 1905. 



Sammandrag af Bil. 6. 

119 



120 

Forts. af Sammandrag af Bil. 6. 



Bil. 7. Stockfångstskogar, utbrutna åt privilegierade sågverk, intill slutet af år 1905. 

121 



122 

Bil. 7. (Forts.). Stockfångstskogar, utbrutna åt privilegierade sågverk, intill slutet af år 1905. 



Sammandrag af Bil. 7. 

123 



124 

Bil. 8. Statens till bergshanteringens understöd anslagna skogar vid slutet af år 1905. 



Sammandrag af Bil. 8. 

125 



126 

Bil. 9. Allmänningsskogar, vid slutet af år 1905. 

A. Under skogsstatens vård och förvaltning. 



Bil. 9. (Forts.). Allmänningsskogar, vid slutet af år 1905. 

A. Under skogsstatens vård och förvaltning. 

127 



128 

Bil. 9. (Forts.). Allmänningsskogar, vid slutet af år 1905. 

A. Under skogsstatens vård och förvaltning. 



Sammandrag af Bil. 9 A. 

129 
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130 

Forts. af Sammandrag af Bil. 9 A. 



Bil. 9. Allmänningsskogar vid slutet af år 1905. 

B. Under allmänningsdelägarnes bevakning och skötsel. 

131 



132 

Bil. 9. (Forts.). Allmänningsskogar vid slutet af år 1905. 

B. Under allmänningsdelägarnes bevakning och skötsel. 



Sammandrag af Bil. 9 B. 

133 



134 

Bil. 10. Sammandrag öfver de allmänna 



skogarnas areal vid slutet af år 1905. 

135 



136 

Bil. 10. (Forts.). Sammandrag öfver de allmänna 



skogarnas areal vid slutet af år 1905. 

137 



138 

Bil. 10. (Forts.). Sammandrag öfver de allmänna 



skogarnas areal vid slutet af år 1905. 

139 



140 

Bil. 10. (Forts.). Sammandrag öfver de allmänna 



skogarnas areal vid slutet af år 1905. 

141 



142 

Bil. 10. Sammandrag länsvis öfver de allmänna 



skogarnas areal vid slutet af år 1905. 

143 



144 

Bil. 11. Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar 
och utarrenderade hemman år 1905. 

A. Såldt virke. 



145 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

A. Såldt virke. 



146 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

A. Såldt virke. 



147 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

A. Såldt virke. 



148 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

A. Såldt virke. 



149 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



150 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



151 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



152 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



153 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 
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154 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



155 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



156 

Bil. 11. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och utarrenderade hemman år 1905. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



157 

Bil. 12. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1905. 



158 

Bil. 12. (Forts.) Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1905. 



159 

Bil. 13. Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas afkastning 
medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1905. 



160 

Bil. 13. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 
afkastning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1905. 



161 

Bil. 13. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 
afkastning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1905. 



162 

Bil. 13. (Forts.) Såldt virke (ordinarie afverkning) från ecklesiastika skogar, af hvilkas 
afkastning medel ingå till prästerskapets löneregleringsfond, år 1905. 



163 

Bil. 14. Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond år 1905. 



164 

Bil. 14. (Forts.) Såldt virke (extra afverkning) för ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1905. 



165 

Bil. 15. För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1905. 



166 

Bil. 15. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1905. 



167 

Bil. 15. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1905. 



168 

Bil. 16. Såldt virke, åverkadt å stockfångstskogar, nybyggen, kronohemman och enskildes 
skogar med inskränkt disposition, år 1905. 



169 

Bil. 17. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar år 1905. 

22 Domänstyrelsens berättelse för år 1905. Bilagor. 



170 

Bil. 18. Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1905 utlämnadt virke. 

A. Till delägarnes omedelbara disposition. 

1) Gellivare sockenallmänning. — 2) Jockmocks sockenallmänning. 



171 

Bil. 18. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1905 utlämnadt virke. 

A. Till delägarnes omedelbara disposition. 



172 

Bil. 18. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1905 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



173 

Bil. 18. (Forts.) Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1905 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



174 

Bil. 19. Längd öfver utsyningar år 1905 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



175 

Bil. 19. (Forts.) Längd öfver utsyningar år 1905 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



176 

Bil. 20. Utsyning af bok och vrakek år 1905. 



177 

Bil. 20. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek år 1905. 
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178 

Bil. 21. Prisen på vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet år 1905. 

179 



180 

Bil. 21. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet år 1905. 

181 



182 

Bil. 21. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet år 1905. 

183 



184 

Bil. 21. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande skogseffekter i olika delar af landet år 1905. 



Bil. 22. Åverkadt virke å allmänna skogar år 1905. 

185 



186 

Bil. 22. (Forts.) Åverkadt virke å allmänna skogar år 1905. 



187 

Bil. 23. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt-
ningarna år 1905. 



188 

Bil. 23. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1905. 



189 

Bil. 23. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1905. 



190 

Bil. 24. Afdikningar å kronans skogar i de 



norrländska länen och Kopparbergs län år 1905. 

191 



192 

Bil. 24. (Forts.) Afdikningar å kronans skogar i de 



norrländska länen och Kopparbergs län år 1905. 

193 
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194 

Bil. 24. (Forts.) Afdikningar å kronans skogar i de 

1) Dtn af bäckrattnet besvärade skogsmarkens ytvidd kan ej tillförlitligt uppgifvas, men är ganska betydande. 



norrländska länen och Kopparbergs län år 1905. 

195 



196 

Bil. 24. (Forts.) Afdikningar å kronans skogar i de 

1) Den af bäekvnttnet besvärade skogsmarkens ytvidd kun ej tillförlitligt uppgifvas, men är ganska betydande. 



norrländska länen och Kopparbergs län år 1905. 

197 



198 

Bil. 25. Dödade rofdjur samt utbetalade skottpenningar år 1905. 



Bil. 26. Husdjur, dödade af rofdjur år 1905. 

199 

Bil. 27. Antal elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1905. 

1) Stipendier utdelas ej, men samtliga ordinarie lärjungar åtnjuta underhållsmedel. — 2) Tvänne elever fingo för vapenöfning såsom reservoffieerare afbryta kursen 
för att fortsätta samma dag nästkommande år. — 3) En lärling har på grund af sjukdom nödgats afbryta kursen. 



200 

Bil. 28. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1905. 



201 

Bil. 28. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1905. 



202 

Bil. 29. Statsverkets skogsmedel år 1905. 



Bil. 29. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1905. 

203 



204 

Bil. 29. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1905. 



205 

Bil. 30. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1905. 



206 

Bil. 31. Utgifter år 1905 från 



reservationsanslaget till skogsväsendet 

207 



208 

Bil. 31. (Forts.) Utgifter år 1905 från 

1) Häraf afser kr. 25,961:61 länets skjddskogaområde. — 2) Häraf kr. 25,684:25 trafikkostnader å Bånghammar—Klotens järnväg. — 3) Häraf kr. 2,400 arfvode 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 

209 

27 
till en skogstmator. 

Domänstyrelsens berättelse för år 1905. Bilagor. 



210 

Bil. 31. (Forts.) Utgifter år 1905 från 

1) Häraf kr. 2,400 arfvode till en skogataiator. — 2) Häraf kr. 1,800 arfvode till en akogataxator.. — 3) Arfvode till en akogotaxator. 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 

211 



212 

Bil. 31. (Forts.) Utgifter år 1905 från 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 

213 



214 

Bil. 32. Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1905. 



215 

Bil. 32. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1905. 



216 

Bil. 32. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1905. 



217 

Bil. 32. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1905. 
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218 

Bil. 32. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1905. 



219 

Bil. 33. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1905. 
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