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TILL KONUNGEN. 

Domänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva be
rättelse om skogsväsendet i riket år 1906. 

Allmänna skogar. 
KronoparJcernas ytvidd, som vid berättelseårets början 

omfattade 4,524,260·14 hektar, har under året å ena sidan 
ökats med 10,715·82 hektar, men å andra sidan minskats 
med 555·02 hektar och utgjorde således vid dess slut 
4,534,420 · 94 hektar. 

Dessa arealförändringar hafva uppstått: 
dels därigenom, att mark till bildande af nya eller ut

vidgning af äldre kronoparker af staten inköpts inom Härje
dalens, Stockholms, Finspångs, Vadsbo, Slättbygds, Dals
lands, Gottlands, Kalmar, Sunnerbo oeh Värends revir, ut
görande enligt längre fram i denna berättelse under rubrik 
Statens markinköp meddelad förteckning tillsaramans 

2273/08 Domänstyrelsens berättelse för år 1906. 

5,044·91 har, af hvilken areal dock 734·79 har, utgörande den 
under berättelseåret inköpta marken inom Härjedalens och 
Stockholms revir, influtit i den för föregående år lämnade 
arealuppgiften, hvarför såsom arealökning nu endast kan 
upptagas 4,310·12 har; 

dels därigenom, att staten den 14 mars 1906 tillträdt 
under föregående år inköpta och bland det årets markinköp 
redovisade men i 1905 års arealtabell för kronoparker ej in
tagna lägenheten Kärrefallet till kronoparken Granvik i 
Vadsbo revir med en areal af 59·01 har; 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt bref den 16 mars 
1906, krononybygget 17/64 mantal Brännberg n:r 1 i öfver-
Kalix socken af Norrbottens län, omfattande en areal af 
761·46 har, öfverlämnats till skogsstaten för att förvaltas i 
sammanhang med Angeså kronopark (Kalix revir); 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt bref den 10 juni 1904, 
tredje eller ntskogsskiftet till förra majorsbostället Kyrkbyn 
n:r 19 i Gäfleborgs län med en areal af 218·36 har, hvaraf 
203·04 har utmark, efter 14 mars 1906 afsatts till kronopark; 
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Allmänna skogarnas ytvidd. 

dels därigenom, att, genom nådigt bref den 19 oktober 
l906, omkring 3,648 har af Gottska Sandön ställ ts under 
skogsstatens vård och förvaltning (Gottlands revir); 

dels därigenom, att, jämlikt domänstyrelsens beslut den 
1 juli 1904, östra delen af utarrenderade egendomen Gran-
hult i Ka lmar län, omfattande 244·18 har, hvaraf 216·03 har 
utmark, efter arrendetidens u tgång den 14 mars l906 enligt 
punkt 2 i kungl. kungörelsen den 10 november 1882 ang. 
förändrade grnnder för förvaltningen af kronans jordbruks-
domäner ställts under skogsstatens vård och förvaltning för 
a t t förvaltas såsom kronopark (Kalmar revir); 

dels därigenom, at t , j äml ik t nådigt bref den 14 oktober 
1904, 166·67 har af fiirra kronofogdebostället Fagerl id n:r 1 
i Älfsborgs län efter 14 mars 1906 afsatts till kronopark 
(Marks revir); 

dels därigenom, at t , jämlikt nådigt bref den 22 april 
1004. föri-a länsmansbostället 1/2 mantal Vret n:r 1 i Krono-
liergs län med en areal af 290·14 har efter 14 mars 1904 
afsatts till kronopark (Värends revir); 

dels åårigenom, a t t , jäml ikt nådigt bref den 20 januari 1904, 
fiirra profossbostället 3/8 mantal Ekon n:r 2 Östergård i Krono
bergs län med en areal af 432·15 har, hvaraf 350·94 har utmark, 
efter 14 mars 1906 afsatts t i l l kronopark (Sunnerbo revir) ; 

dvJs därigenom, at t , jäml ikt nådigt bref den 29 april 
1904, förra kronojägarebostället 3/8 mantal Össj0 n:r 5 Johans
gärd i Kronobergs län med en areal af 339·82 har, hvaraf 
221·20 har utmark, efter den 14 mars 1906 afsatts till krono
park (Sunnerbo revir); 

dels därigenom, a t t , jämlikt domänstyrelsens beslut den 
15 september 1005, af utarrenderade förra militiebostället 
Öinge n:r 4 i Hallands län Frostorpsskiftet med därå be
lägna 4 torplägenheter, utgörande t i l lsammans 133-71 har, 
hvaraf 02-08 har utmark, efter den 14 mars 1006 undantagi ts 
frän arrendet för a t t såsom kronopark förvaltas (Frode-
parken i Hallands revir ) ; 

dels därigenom, att , jämlikt nådigt bref den 12 maj 1905, 
70·79 har af förra kronolänsmansbostället - 3 mantal Hacke
stad n:r 1 i Hal lands län efter 14 mars 1006 afsatts till 
kronopark (Hallands revir) ; 

dels därigenom, att , jäml ikt domänstyrelsens beslut den 
8 september 1905, skogsskiftet med undantag af 4 försålda 
lägenheter, utgörande 41-41 har, af förra militiebostället 
Klingstorp n:r 1 i Kris t ianstads län efter 14 mars 1906 
ställts under skogsstatens vård och förvaltning för a t t så
som kronopark förvaltas (Ängelholms revir); 

dels därigenom, att , jämlikt nådigt bref den 8 juni 1006, 
återstående del af kronoparken Boden i Norrbottens län 
453·51 har öfverlämnats till arméförvaltningen (Bodens revir) ; 

dels därigenom, att , jämlikt medgifvande i nådigt bref 
den 19 februari 1904, 18-64 har under berättelseåret försålts 
från kronoparken Tostebol i Värmlands län (Arvika revir); 

dels därigenom, at t , jämlikt nådigt bref den 24 mars 1005, 
från kronoparken Gullberg i Östergötlands län försålts 
66-22 har af 1/4 mantal Gråhult (Finspångs revir) ; samt 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt bref den 17 februari 
1905, från kronoparken Lojstahed i Gottlands län under be
rättelseåret försålts 16·65 har af 35/128 mantal Stenstugu, 
(Gottlands revir). 

Flygsandsplanteringainas ytvidd är oförändrad och ut
gör 1,343·39 hektar. 

Kronoöfverloppsmarhernas areal, som i föregående års 
berättelse uppgafs till 1,228,564·44 hektar, har nu beräknats 
utgöra 1,242,938·58 har, hvilken areal dock endast är approxi
mativ. Arealökningen har uppstått dels därigenom, a t t 
öfverloppsmarkernas areal inom Arjeplogs revir af Arjeplogs 
socken enligt frän länets afvittringskontor erhållen nog
grannare uppgift utgör 342,051·52 har i stället för förut med
delade 332.086·63 har, dels därigenom, a t t inom Norsjö revir 
upptagits en förut icke redovisad vid laga skiftet uppkom
men öfverloppsmark om 90·56 härs storlek, samt dels genom 
medtagande af 3 öfverloppsmarker inom Fredr ika revir af 
Västerbottens län med en areal af tillsammans 4,318·69 har. 

Tillförlitlig arealuppgift å oafvitfrade kronomarJcer kan 
icke lämnas. 

Kronans utarrenderade jordbruJcsdomäner t i l lhörande 
skogar, såväl de, hvilka åtfölja arrendet, som de, hvilka äro 
därifrån undantagna, äfvensom af tjänsteinnehafvare ännu 
disponerade militiehoställen utgjorde vid berättelseårets bör
jan 158,399·02 hektar men vid dess slut endast 155,538·53 
hektar. Denna arealförminskning med sammanlagdt 2,860·49 
hektar har upps tå t t 

dels därigenom, at t , såsom under rubrik kronoparker 
omnämnts, jämlikt särskilda nådiga bref, t i l l kronoparker 
afsatts egendomarna Vret i Värends revir samt Ekon och 
Össjö n:r 5 Johansgärd i Sunnerbo revir med en Samman
lagd utmarksareal af 862·28 har samt 20304 bar ntmarks-
areal af egendomen .Kyrkbyn n:r 10 i Gästriklands revir; 

dels därigenom, a t t , jämlikt särskilda nådiga bref, vissa 
delar af egendomarna Fagerlid i Marks revir och Hackestad 
n:r 1 i Hallands revir — såsom förut omnämnts — afsatts 
t i l l kronoparker och återstående delar försålts och utgjorde 
dessa egendomars sammanlagda utmarksareal 232·78 har; 

dels därigenom, at t , såsom ock förut omnämnts, genom 
domänstyrelsens särskilda beslut, 216·03 har utmarksareal 
af egendomen Granhul t i Kalmar revir samt hela vitmarken 
t i l l Öinge n:r 4 i Hallands revir, omfattande 92·08 har, af
satts till kronoparker samt viss del af den ti l l 44·15 har 
uppgående utmarksarealen till Klingstorp n:r 1 i Ängelholms 
revir afsatts t i l l kronopark och återstående del försålts; 

delx genom försäljning af följande egendomar med en 
sammanlagd utmarksareal af 1,124·70 har, nämligen Skar-
viken med Fösarbo i Västerdalarnes revir. Masta n:r 1. 
Nafvesta n:r 2 och Hacksta i Enköpings revir, Golfsta, 
Tuskö n:r 5 och Öfvermittö n.-r 3 i Norra Roslags revir, 
Flämmestad i Kinda revir, Badened Annagärden i Yartofta 
revir. Toronäs och Ullerön i Dalslands revir. Södra Hede
torpet n:r 1 i Hunnebergs revir, Gyltbacka i Svältornas 
revir, Kville Mellangärden, Marteröd och Lycke i Bohus 
revir, Trvggestad n:r 5 och 6 och Folkeslunda i Ölands revir, 
Elmas i Sunnerbo revir, Ulfsåkra, Gyvik och Ufvanäs i 
Värends revir, Linneröd n:r 3, Tostarp n:r 16 och Grefvie 
n:r 7 i Ängelholms revir samt Hambrö n:r 2 i Hallands 
revir; samt 

dels därigenom, at t Växjö Hospitalsgård i Värends revir 
med en utmarksareal af 85-43 har öfverförts till allmänna 
inrät tningars hemmans skogar. 
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Allmänna skogarnas ytvidd. Afverkning och utsyning. III 

De civila boställenas ntraarksareal, som vid berättelse
årets början utgjorde 12,349-35 hektar, har minskats med 
22'67 har genom försäljning af Albäeken i Örbyhus revir 
oeh utgjorde sålunda vid årets slut 12,32()(;8 hektar. 

Ecldesiastiku boställens skogars areal utgjorde vid be-
rättelseärets början o55,!t7H-9T hektar men vid dess slut 
3r)(!,U44'29 hektar. Denna arealförändring har uppstått dels 
därigenom, a t t Bollnäs kyrkoherdeboställe i Gästriklands 
revir genom ägoutbyte minskats med lG-03 har utmark, 
dels genom medtagande af indelade samfällda utmarken till 
ecklesiastika lägenheterna Örebacken, Berget, Ängen eller 
Lilla Skogen, Mellanskogen och Stenarne i Bohus revir med 
en areal af 40-34 har, dels därigenom, a t t t i l l kyrkoherde
bostället Stora Björnaryd i Jönköpings revir har lagts in
delade utmarken till donationshemmanet Stora Björnaryd 
med en areal af 33-30 har, samt dels därigenom, a t t kom-
ministersbostället Nästa med en utmarks areal af 3 r 7 3 har 
i Jönköpings revir u tby t t s mot Hänger Noregärd med en 
utmarksareal af 39'44 har. 

Allmänun inrättningars hemmans skogar omfattade vid 
årets början en ytvidd af 43,201-92 hektar och vid dess slut 
44,109-83 hektar. Denna arealökning af tillsammans »07-91 
hektar har uppståt t dels därigenoru, a t t Växjö Hospitalsgård 
i Värends revir med en areal af 8r)-43 har såsom förut om
nämnts öfverförts från utarrenderade jordbruksdomänerna 
saint dels genom medtagande af följande skogar, nämligen 
Ödesby kyrkohemman i Daga revir med en areal af 128-68 
har, skolhemmanet Öster Nibble med en areal af 32-93 har 
och Danviks hospitalshemman Sälna med en areal af 22-94 
har i Stockholms revir, hemmanet Leonardsberg med en areal 
af 490 har i Finspångs revir, kyrkohemmanet Ignaberga n:r 7 
med en areal af 16-02 har i Angelholms revir oeh kyrko
hemmanet Sunden med en areal af 131-91 har i Hallands 
revir. 

Htockfångstshogarnas areal har icke under berättelseåret 
undergått någon förändring och utgjorde sålunda vid dess 
slut 82,458-13 hektar. 

Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar 
hafva likaledes icke under berättelseåret undergått någon 
arealförändring och omfattade vid årets slut en areal af 
33,184-10 hektar. 

Allmänningsskogarna — däri iuberäknadt häradsallmän-
ningar, sockenallmänningar och de s. k. besparingsskogarna 
i (JäHeborgs och Kopparbergs län — uppgåfvos i föregående 
årsberättelse omfatta en sammanlagil areal af 650,812-l7 
hektar. Deras areal har under året ökats därigenom, att 
till Åkerbo häradsallmänning i Finspång- revir inköpts 
hemmanet Farsbo med en areal af 215 har. Nenjans soc
kens besparingsskogar, som i föregående årsberättelses areal
förteckning uppgifvits tillhöra Västerdalarnes revir och om
fatta en areal af 4,475-75 har. äro rätteligen belägna inom 
Österdalarnes revir samt omfatta, enligt nu erhållna nog
grannare uppgifter en sammanlagd areal af 16,928-67 hektar, 
utgörande marker afsatta från Kjetto by, Landbobyn, Gäf-
vunda by, Finngrufva by, Tibergets by. Slut t by. Väst-
bygge by, Öje by i Malungs socken för slogar inom Ven
jans socken och Johannisholms bruk. AUmänningsskogarnas 
ytvidd uppgick sålunda vid berättelseårets slut till 663,480·09 
hektar. 

Sammunlagda ytvidden af de allmänna skogarna utgjorde 
alltså vid berättelseärets slut enligt nu lämnade uppgifter 
7,125,844-56 hektar. Motsvarande summa föregående år var 
7,090,551-63 hektar. 

Eln särskild grupp af skogar bilda de s. k. renbetes-
fjällen i Jämtlands län, hvilka äro afsedda för la])parnes 
behof af renbete oeh husbehofsskog. De bildas af dels vid 
afvittringen för ändamålet afsatt mark dels af sedermera 
inköpta hemman. Hufvudsakligen upptaga de sterila fjäll
områden och endast en mindre del är skogbärande. Deras 
areal, som vid berättelseårets början utgjorde 1,010,101-62 
hektar, har ökats genom inköp af hemmanet Dojma, om
fattande en areal af 3,199-25 har, i Frostvikens socken. 
Norra Jämtlands revir, och 885-27 har af vissa iicmman i 
Funäsdalens by i Tännäs socken i Härjedalens i-evir, samt 
uppgick sålunda vid l)erättelseärets slut till sammanlagdt 
1.014,186-14 hektar. 

Utsyningarna oeh ufcerkningarna å de allmänna skogarna 
hafva enligt skogstjänstemännens till domänstyrelsen inkomna 
uppgifter haft följande omfattning: 

a) å kronopurker, kronans flygsandsplanteringar, öfver-
loppsmarker, ejnfvittrade skogar och skogar till kronans ut
arrenderade jordbruksdomäner: (Bil. I A, B och C): 



IV Utsyning och afverkning. 

Sammanlagda kubikmassan häraf utgör 2,147,920-7 
kubikmeter, motsvarande 2,099,651-2 kubikmeter föregåen
de år. 

Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 
2,054,483-8 kbm. (Bil. I A), motsvarande 2,013,234-5 kbm. 
föregående år, utgjordes 21 procent af ved samt kol- och 
tjärvirke, 21 procent af öfrigt smärre virke samt återstoden 
58 procent af timmerträd och annat värdefullare virke. 

Till utsyningsberättigade utlämnades 60,833-6 kbm. 
(Bil. I B), motsvarande 64,559-1 kbm. föregående är. 

Till diverse ändamål, såsom till vissa allmänna bygg
nader, äfvensom till väganläggningar, hägnader m. m., verk
ställda utsyningar å allmänna skogar omfattade under året 
32,603-3 kbm. (Bil. I C), motsvarande 21,857-6 kbm. före
gående år, 

b) å sådana cirila hoställcns skogar, af hvilkas behållna 
afkastning medel ingå till statsverket, hafva under året 
försålts (Bil, 2): 

Motsvarande belopp föregående år utgjorde 6,388-l kbm. 

Från ecklesiastika boställsskogar hafva försålts följande 
virkespartier, för hvilka behållna försäljningssumman an
tingen ingår till prästerskapets löneregleringsfond eller annan 
allmän fond eller ock tillfaller vederbörande boställshafvare 
eller fördelas mellan boställshafvare och nämnda fonder 
(Bil. 3): 

motsvarande 136,377-6 kbm. föregående år. 

Från ecklesiastika boställsskogar hafva försålts följande 
genom berednings- och rensningshnggning afverkade virkes-
partier, för hvilka behållna försäljningssumman jämlikt § 22 
i Kungl. Skogsförordningen 26 januari 1894 ingår till eck
lesiastika boställenas skogsfond (Bil. 4): 

motsvarande 25,116-1 kbm. föregående år. 

e) a allmänniyiysskoijaf, som förvalt-as af skogsstatcn, 
hafva dels till delägarnes disposition, dels till diverse ända
mål, .såsom åt bevakarepersonalen, till hägnader m. m. ut
synats följande virkesbelopp (Bil. 8 A och B): 

motsvarande 135-3 kbm. föregående ar. 

d) a statens till bergsbruk anslagna skogar har under 
berättelseåret af verkats (Bil. 7): 

motsvarande 7,964-2 kbm, föregående år, 

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

motsvarande 10,817-6 kbm. föregående år. 

A ecklesiastika boställsskogar hafva därjämte till 
kyrko- och prästgårdsbyggnad för byggnadsskyldiges behof 
utsynats (Bil. 5): 



Utsyning och afverkning. Virkets försäljning. v 

hvilka afyttrades t i l l laga priser. Af de olika virkes-
dimensionerna voro i synnerhet furuplankor svåra a t t för
sälja, hvaremot afsättningsförhållandena för smädimensioner 
voro något gynnsammare. Vid sommarens början inträdde 
en märkbar förbättring i trävaruraarknadens läge — med 
undantag dock för faruplankor —, hvilken förbättring där
efter alltjämt fortskred med afsevärd prisstegring. 1 följd 
häraf försåldes ock större delen af arets beräknade skepp
ning ti l l goda priser. Såsom naturl igt var inträdde därefter 
äter et t stillestånd i marknaden, hvilket dock ej blef lång
varigt . Redan i slutet af oktober kommo de tyska köparne 
i marknaden, och jämväl i Danmark yppade sig en stark 
köplust. Försäljningarna under årets sista månader fort-
gingo därför med nöjaktig liflighet och erhöllos tillfreds
ställande priser. Särskildt kan omnämnas, a t t priserna a 
såväl furuplankor som ock å planchetter af såväl furu som 
gran något förbättrades. 

Efter denna allmänna redogörelse för trävarumarknadeu, 
hvilkens olika läge utöfvar det hufvudsakligaste inflytandet 
på kronans virkesförsäljningar, följer här nedan en närmare 
redogörelse för virkesförsäljningarna och därvid erhållna 
priser inom de skilda öfverjägmästaredistrikten. 

Luleå distril-t. Enl igt fastställda utsyniiigsförslag ut-
stämplades sammanlagdt 367,468 träd, hvilka utbjödos till 
försäljning vid offentlig auktion under september månad. 
Därvid försåldes 353,838 träd, hvaremot å återstående 13,630 
träd antagliga anbud ej erhöllos. Dessa senare träd kvar-
stodo ännu oförsalda vid berättelseårets utgång. Medelpriset 
för det å offentlig auktion från kronoparker iorsålda virket 
utgjorde 3·11 kronor per träd och 4·81 kronor per kubik
meter. Motsvarande medelpris föregående år voro 2·68 kronor 
och 408 kronor. Högsta medelpriset erh(ills inom Pajala 
revir med 4·86 kronor per t räd och lägsta inom Angesa revir 
med 1·46 kronor per träd. Denna stora skillnad berodde 
dock hufvudsakligast därpå a t t medeldimensioneu af det 
salubjudna virket var betydligt lägre inom det senare reviret, 
där bät t re afsättningsförhållanden möjliggjorde försäljning 
af jämväl pappersmassevirke. Eörutom dessa ordinarie ut-
syningar hafva utstämplats 17,476; träd, af hvilka 300 träd 
försalts direkt af domänstyrelsen och 17,171) träd enligt 
domänstyrelsens beslut af öfverjägmästaren. Därjämte hafva 
under hand af respektive revirför\'altare ut.synats oeh för
sålts mera skadade, torra ocb vindfällda t räd äfvensom ved 
och tjärvirke. Försäljningssnuiman för allt det virke, som 
såldes under hand inom distriktet, utgjorde sammanlagdt 
87,l02n)9 kronor. Virkesutdrifningarna försiggingo ])ä grund 
af vinterns stora snömassor under synnerligt svära förhål
landen, hvarför ock inom flera revir ej obetydligt virke blef 
kvarliggande i skogarna till påföljande vinter. Flottningen 
däremot gynnades af riklig vattentillgång. 

Shellcffeå (listrilct. Vid den under september månad i 
vanlig ordning hållna virkesauktioneu utbjödos sammanlagdt 
3!)1,33S å kronans skogar utstämplade t iäd, af hvilka 9,443 
t räd voro af smärre dimensioner, afsedda ti l l pa^persmasse-
ved. Vid auktionen försåldes 382,83'^ träd. Återstående 
<S,500 träd, a hvilka antagliga anbud ej erhöllos, voro ännu 
oförsålda vid berättelseårets utgång. Medelpriset för det a 
auktionen sålda kronjvirket utgjorde beträffande timmer-

motsvarande respektive 2,r)<s6 och 4,!»86 ekar samt 30f< bokar 
om tillsammans 7,104-6 kbm. föregående år. 

Virkets försäljning. I början af berättelseåret rådde 
stor liflighet i t rä varumarknaden oeh särskildt rönte gran
varor liflig efterfrågan i England, Skottland, Tyskland och 
Holland, sä a t t stora försäljningar kommo til l stånd. Sedan 
dock de första behofven i den ut ländska marknaden blifvit 
tillfredsställda, inträdde i slutet af februari en afmattning, 
som varade till skeppningssäsongens början. Det ta stille
stånd i trävarumarknaden påverkades jämväl mycket af en 
inträdande liflig konkurrens med finska och rj^ska trävaror, 

motsvarande 852,144-1 kbm. föregående år. 

A{ vrahek och bok hafva efter,ansökan från 185 inne
hafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas utan 
vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp beviljats 
(Bil. 10): 

motsvarande 190,970-2 kbm. föregående år. 

f) å ntbridna stockfångstskogar, å nybyggen och krono
hemman samt skaftehemman med inskränkt dispositionsrätt till 
skogen hafva på grund af § 53 i nådiga skogsförordningen 
den 26 januari 1894 å t därti l l berättigade utsynats (Bil. 9): 
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VI Virkets försäljning. 

träden 3·83 kronor per träd och 6·95 kronor per kubikmeter 
samt beträifande pappersmassevirket 0-43 kronor per träd 
och 508 kronor per kubikmeter. Högsta medelpriset upp
nåddes inom Öfre Byske revir med 5·00 kronor per träd. 
Det lägsta medelpriset förekom inom Piteå revir med 205 
kronor per träd. Frän ecklesiastika bostallsskogar utbjödos 
vid virkesauktionen 1,589 träd, af hvilka 1,417 försåldes till 
ett medelpris af 3·10 kronor per träd och 646 kronor per 
kubikmeter. Förutom dessa ordinarie virkesförsäljningar 
hafva under hand från kronans skogar försålts 239,841 träd 
dels direkt af domänstyrelsen dels enligt domänstyrelsens 
beslut af öfverjägmästaren eller vederbörande revirförvaltare, 
hvarjämte under hand afyttrats 38,400 kbm. ved och kol
virke, virke till tjärbränning m. m. äfvensom annat mindre 
värdefullt virke. Ehurn virkesutdrifningen mycket för
svårades dels på grund däraf, a t t snön föll .så tidigt, att 
mossar och morland ej hunno tillfrysa, dels ock sedermera 
på grund af stora snöfall i förening med yrväder, blef dock 
större delen af det afverkade virket nedfördt till vatten
dragen. Flottningen försiggick lyckligt och fort. 

Umeå (HstriM. Vid årets virkesauktion utbjödos sam
manlagdt 149 virkesposter, af hvilka 138 poster för såldes 
Sedermera afyttrades under hand efter infordrande af skrift
liga anbud ytterligare 8 af de vid auktionen kvarvarande 
virkesposterna, så att endast 3 poster voro oförsälda vid 
årets utgång. Vid samtliga försäljningar rådde liflig efter, 
frågan på virke, hvarför ock de erhållna prisen voro synner
ligen goda. I synnerhet inom Äsele revir blefvo virkes
prisen i följd af därstädes inom Angermanälfvens floddal 
rådande stoi konkurrens mellan flera virkesköpare högt 
uppdrifna. Medelpriset för sågtimmerträd utgjorde där 
5·11 kronor per träd och 9-22 kronor per kubikmeter. Läg
sta medelprisen å sågtimmerträd erhöllos inom de för virkes-
afsättningen dock gynnsamt belägna Bjurholms och Deger-
fors revir med 1-57 kronor per träd och 385 kronor per 
kubikmeter inom det förra reviret samt 2-84 kronor per träd 
och 3·78 kronor per kubikmeter inom det senare reviret. 
För smärre virkesdimensioner, afsedda till pappersmassa ved. 
erhölls ett medelpris af inom Fredrika revir 1·80 kronor per 
kubikmeter och inom Södra Lycksele revir 1·26 kronor per 

kubikmeter. På samma sätt som inom de föregående distrik
ten hafva jämväl inom detta distrikt förutom dessa ordinarie 
virkesförsäljningar under hand afyttrats skadade, torra och 
mindre värdefulla träd äfvensom ved, kolvirke och tjärvirke. 
Den allmänna regeln vid alla underhandsförsäljningar har 
varit att genom kungörelse i ortens tidningar förseglade 
skriftliga anbud till viss bestämd dag infordrats, så snart 
de utstämplade virkesposterna varit af den beskalfenhet att 
genom detta försäljningssätt högre försäljningspris kunnat 
påräknas. De direkt genom revirförvaltningarna gjorda 
underhandsförsäljningarna hafva hufvudsakligen omfattat 
mindre virkespartier till ortens oundgängliga behof, såsom 
byggnadsvirke och ved, virke till tjärtunnor, tunnband m. m. 
dyl. Därjämte hafva liksom under föregående år med domän-
styrelsens medgifvande för beredande af arbetsförtjänster åt 
befolkningen inom Sorsele oeh Lycksele lappmarkssocknar 
genom revirförvaltningarnas försorg afverkats 6,700 timmer
träd. Häraf erhöllos 8,250 timmer, hvilka nedfördes till 
vattendrag och därstädes försåldes under hand efter in
fordrande af skriftliga anbud. Trots svåra väderleksförhål
landen med ihållande snöfall kunde virkesutdrifningarna 
slutföras. Den hastiga snösmältningen på våren orsakade 
dock, att en del virke blef kvarliggande i skogarna. Flott-
ningsarbetet däremot gynnades af en tidig och långvarig 
vårflod. 

Mellersta Norrlands distrikt. Vid höstens virkesaak-
tioner såldes 204,293 sågtimmerträd från kronans skogar 
för en sammanlagd köpeskilling af 1,023,764·14 kronor. 
Medelpriset per kubikmeter utgjorde 8·79 kronor emot 6·95 
kronor föregående år, sålunda en prisökning med omkring 
26 procent. Under hand försåldes från kronans skogar 
345,278 torra och vindfällda träd samt trögväxande mindre 
träd för ett medelpris af 0·90 kronor per träd äfvensom 
65,107 kbm. ved och kolvirke för ett medelpris af 0·23 kronor 
per kubikmeter. Genom dessa senare försäljningar erhållna 
köpesummor uppgingo sammanlagdt till 322,296-75 kronor. 
Angående såväl sägtimmerträdens dimensioner och beskaffen
het som kronoparkernas årsafkastning i förhållande till 
skogsmarksarealen m. m. lämnar nedanstående af skogs
förvaltningen upprättade tablåer fullständiga upplysningar: 

a) A auktion försåldt virke från kronans skogar. 



Från de ecklesiastika skogarna inom distriktet såldes 
sammanlagdt ä auktioner 45,895 sågtimmerträd samt under 
hand 35,184 skadade, trögväxande mindre träd oeh torra 
träd äfvensom 21,22fi kbm. ved och kolvirke. Sammanlagda 
försäljningssumman utgjorde 314,111-38 kronor. 

Virkesatdrifningarna utfördes under mindre gynnsamma 
förhållanden. Flottningen däremot försiggick gynnsamt. 

Gäfle-Dala distrikt. Det utsynade virket har i all
mänhet försålts å rot genom därå hållen offentlig auktion. 
Undantag från försäljning å rot har dock skett beträffande 

virke från kronoparkerna Kloten, Grönsinka, Laxsjö och 
Nisshyttan, å hvilka kolningar af betydenhet ägt rum. 
Den utsynade kolveden har å dessa kronoparker upphuggits 
och kolats af kronans arrendatorer, hvarefter kolen försålts 
antingen å offentlig auktion eller under hand efter till viss 
tid infordrade skriftliga anbud. Hela kolfångsten från 
Klotens kronopark — omkring 30,0(X> kbm. — har dock 
levererats till ärren datorerna af å kronoparken belägna 
Björsjö och Klotens masugnar, hvilka arrendatorer enligt 
kontrakt äro tillförsäkrade omkring 12,000 läster kol ä 20 hl. 

c) Virkesafkastningens förhållande till skogsmarksarealen. 

Till jämförelse lämnas följande uppgifter för distriktet från föreyående år. 

Virkets försäljning. 

b) Under hand försåldt virke från kronans skogar. 

VII 



VIII Virkespris. 

Vid virkesförsäljningarna hafva i allmänhet erhållits synner
ligen goda priser, ej obetydligt öfverstigande föregående års. 
Medelpriset för sågtimmerträd utgjorde i Norra Hälsinglands 
revir 6-85 kronor per kubikmeter och i Kopparbergs revir 
774 kronor per kubikmeter. Inom Västra Hälsinglands revir 
erhölls för gröfre sågtimmerträd ett medelpris af 5'42 kronor 
per träd och 10·09 kronor per kubikmeter. Tiramerduglig 
torrskog äfvensom kolved hafva under året rönt liflig efter
frågan jämväl frän kronoparkerna i öfre Dalarne. Erhållna 
priser för träkol hafva utgjort å Klotens kronopark 11-80 å. 
12 kronor per läst ä 20 hl., ä Nisshyttans kronopark 1050 
kronor per läst samt ä Grönsinka kronopark 9'40 kronor per 
läst. Virkesutdrifningarna försiggingo under normala för
hållanden med undantag for Hälsingland, där desamma 
försvårades under förvintern på grund af för ringa snömängd 
men under eftervintern åter i följd af betydande snöfall. 
Flottningen bedrefs lyckligt. Dock verkade den alltför 
våldsamma vårfloden i Hälsinglands floddalar hinderligt på 
flottningens normala gång. 

Bergslagsdistnkti t. I allmänhet har all ordinarie virkes-
afkastning äfvensom genom beredningshuggning utsynadt 
virke försålts å rot, hvaremot virke, som vittagits genom 
s. k. ränsningshuggning oeh hjälpgallring, före försäljningen 
upphuggits i lämpliga sortimenter. Undantag beträlFande 
detta senare virke har dock gjorts inom Örbyhus revir 
hvarest detsamma i följd af höga arbetspriser sålts å rot 
Försäljningen af virket har merendels skett å offentlig auk
tion men äfven under hand efter infordrande af förseglade 
skriftliga anbud, hvarjämte en del smärre virkesposter 
sålts direkt under hand. Virkespriserna under året hafva 
varit höga, särskildt beträffande timmerdugligt virke, och 
har en afsevärd prisstegring ägt rum sedan föregående år. 
Virkesprisen för sågtimmerträd hafva varierat mellan 5-30 
kronor till 13·20 kronor per kubikmeter. Virkesutdrifningen 
har trots ringa snötillgång försiggått utan några hinder, 
hvarför endast ett fätal resthyggen behöft beviljas. 

Öatni distriktef. Af under året såldt virke frän de all
männa skogarna inom distriktet hafva 45 procent försålts å 
rot och 55 procent upphugget till lämpliga sortimenter samt 
81 procent sålts å auktion och 19 procent under hand. 
Virkesprisen hafva ej under året undergått stora förändringar. 
Dock hafva timmerprisen något stigit inom de flesta revir 
samt jämväl propsvirke och träkol betalts med högre pris 
än föregående år. Vedprisen hafva varierat, hvarvid dock 
löfved i allmänhet betingat något lägre pris oeh barrved 
något högre pris än föregående år. Virkesutdrifningarna 
försiggingo i följd af ogynnsamma väderleksförhållanden i 
början af året under stora svårigheter. Endast under kor
tare tider och med flera afbrott rådde slädföre. I följd häraf 
blef en del virke kvarliggande i skogarna, hufvudsakligen i 
Daga, Finspångs och Kinda revir. 

Vastra distriktet. Virkesförsäljningen inom de olika 
reviren har skett dels af rotstående, dels af upphuggen skog 
och i senare fallet antingen på afverkningsplatsen eller sedan 
virket utkörts till lastageplats. Detta senare tillvägagångs
sätt att upphugga och vitdrifva virket före försäljningen har 
fått allt större omfattning och har därvid den under före
gående år gjorda erfarenheten alltmer besannat sig, att inom 

detta distrikt härigenom i följd af ökad konkurrens vid för
säljningen afsevärdt bättre ekonomiskt resultat erhålles. Såsom 
exempel härpå kan nämnas, att för pitprops, afverkad och upp
lagd på kronoparken Stora Svältan i Svältornas revir erhållits 
2·42 kronor netto per kbm., under det att motsvarande pris 
för kronoparken Tiveden-Skagersholm i Vadsbo revir, för 
hvilken kronopark fraktkostnaderna till västkustbanan dock 
äro relativt större, varit 1·50 kronor högre per kbm. endast 
på den grund, att virket utkörts och försålts vid järnvägs
station. Till det gynnsammare resultatet vid försäljningen 
af upphugget virke har ock bidragit, att större omsorg än 
förut nedlagts på att aptera virket i sådana sortimenter, 
som äro begärliga på virkesmarknaden, under det att sam
tidigt iakttagits, att genom apteringen största värde erhållits 
å trädet i sin helhet. 

En annan synnerligen beaktansVärd vinst genom för
säljningen af upphugget virke har ock erhållits därigenom, 
att vid afverkningen uppkommande tullar och annat affall 
kunnat utlämnas till vedbrand ät utsyningsberättigade 
arrendatorer och torpare på kronoparkerna. Där upphugg
ning af virke icke äger rum måste virke för berörda ända
mål utsynas å rot, hvarvid i flera fall icke kan undvikas 
att härtill tagas träd, som utdrifna och apterade skulle 
representerat afsevärdt högre värde än såsom ved. Allt 
talar sålunda för att försäljning 'af upphugget virke bör 
införas öfverallt inom distriktet, där förhållandena därför 
äro gynnsamma. Försäljningarna hafva i allmänhet ägt 
rum efter infordrande af skriftliga anbud genom annonsering 
i ortens tidningar. Kända spekulanter hafva jämväl direkt 
underrättats. 

De erhållna' virkesprisen hafva i stort sedt ställt sig 
högre än under föregående år. Med afseende fästadt på den 
stora betydelsen af ett samarbete mellan statens skogs
väsende och dess öfriga virkesbehöfvande verk och inrätt
ningar har inom distriktet försök gjorts att få leverera visst 
virke till sådana verk, såsom sliprar till statsbanorna och 
kol till Karlsborgs fästning. 

Inom Vadsbo revir rådde under året brist på snö, hvar
igenom en stor del af det upphuggna virket och äfven kolen 
måste uttransporteras å hjuldon, hvilket i ganska afsevärd 
grad fördyrade utdrifningskostnaderna. I följd häraf måste 
ock en del af afverkningen på kronoparken Granvik inställas. 
På slättbygden saknades snö alldeles, men var marken hårdt 
frusen, hvarigenom transporterna blefvo mindre besvärliga. 
I Dalsland var vinterföret godt, så att utdrifningen gick 
lätt och obehindradt. I intet revir hafva dock några större 
virkespartier blifvit kvarliggande i skogen. 

Smålands distrikt. Virket säljes inom detta distrikt till 
hufvudsakligaste delen rotstående samt i allmänhet genom 
offentlig auktion. Det har visat sig att betydligt bättre 
priser kunnat erhållas, om de utbjudna virkesposterna äro 
stora, hvarför å de smärre skogarna virkesafkastningen ut
synas för flera år på en gång för att inbesparas motsvarande 
antal år. Under hand afyttras genom berednings- och rens
ningshuggning afverkadt virke äfvensom i smärre poster 
utsynadt ekvirke samt å kronoparkerna Visingsö oeh Boda 
jämväl mindre virkessortimenter i allmänhet. Inom några 
revir kolas virket dels för kronans räkning dels af köparne. 



Virkespris. Väganläggningar. Flottleder. IX 

Virkesprisen hafva, synnerligen beträffande timmerskog, 
varit höga, i synnerhet inom Sunnerbo och Värends revir, 
samt stegrats afsevärdt sedan föregående år. Vedprisen 
hafva dock varit medelmåttiga samt jämväl nedgått i vissa 
revir, såsom i Tjusts och Kalmar. 

Snöförhållandena under vintern 1905—1906 voro dåliga, 
i synnerhet inom kustreviren, där snön lag tunn. Marken 
var dock i allmänhet ganska väl underfrusen, så a t t virkes-
utdrifningarna i det stora hela gingo bra. 

Södra distriktet. De större och värdefullare virkes
posterna säljas rotstående, hvaremot sådant virke, som ut
tages genom hjälpgallring och rensningshuggning, vanligen 
upphugges före försäljningen. Denna sker merendels genom 
oifentlig auktion. Endast vissa smärre virkesposter säljas 
under hand. Särskildt å Skarshults kronpark i Malmöhus 
revir har underhandsförsäljning i större omfattning ägt rum. 
Virkesprisen hafva i s tor t sedt vari t tillfredsställande samt 
inom Blekinge—Ähus revir jämväl för orten ovanligt höga. 
Ehuru vintern var otjänlig för virkesutdrifningen, blef dock 
större delen af det försålda virket inom därför bestämd tid 
affördt ur skogarna. 

För virkesprisens växlingar inom distriktens särskilda 
revir lämnas redogörelse i Bil. 11. 

Väganläggningar. Ltdcå distrikt. Spångning och röj
ning af gångvägar har föi'etagits för en kostnad af l,4>j7-48 kr. 
Inom Bodens revir ha reparationer af landsväg ägt rum å 
en sträcka af 8,889 naeter för en kostnad af 1,464.77 kronor. 

Skellefteå distrikt. Vägarbeten hafva ej företagits i 
större omfattning Under berättelseåret utan hufvudsakligen 
inskränkt sig ti l l spångningar, upprensning af gångstigar, 
uppförande af mindre broar o. d. I Varriså revir har fort
satt brytning ägt rum af väg, Krongård—Kittajaur och Stor 
Varristräsk—skogstorpen J unka och Kuri , 8,300 meter för en 
kostnad af 2,207'34 kronor. I Malmesjaurs revir har fortsatt 
brytning ägt rum af väg t i l l Muoskusel för en kostnad af 
4,133-33 kronor. I Älfsby revir hafva vägarna Lill Lafver— 
Aträsk och Frostträsk—Petbergsheden fortsatts samt repa
rationer å en del andra vägar företagits för en kostnad af 
1,285 kronor. 

Inom distriktet har dessutom spångning och röjning 
af gångvägar ägt rum för en sammanlagd kostnad af 1,653-82 
kronor. 

Umeå distrikt. Väganläggningar, hufvudsakligen bestå
ende uti spångning samt uppränsning af gängstigar, hafva 
under året företagits inom Degerfors, Norra och Södra Lyck
sele, Asele, Sorsele, Stensele, Fredrika, Bjurholms och Ammd-
sjö revir för en sammanlagd kostnad af 4,175-85 kronor. 

Mellersta Norrlands distrikt. Inom samtliga revir hafva 
väganläggningar förekommit för en kostnad å kronoparkerna af 
6,628-28 kronor och ä renbetesfjällens skogar af 5,863-54 kronor. 

Gäflc—Dala distrikt. Til l kronojägarebostället Mosse
berg å Älfdalens kronopark har anlagts en ny 7-5 km. lång 
väg af 3 m. bredd för en kostnad af 8,286 kronor. Ny
byggnad af väg har äfven företagits å Klotens kronopark för 
en kostnad af 783-94 kronor. Vägförbättringar hafva ägt rum 
å Ofvansjö, Laxsjö, Nisshyttans, Grönsinka samt å Klotens 
kronoparker för en sammanlagd kostnad af 5,947-44 kronor. 

2273/07 Domänstyrelsens berätttlse för ar 1906. 

Ä Hamra kronopark har spångning ägt rum för 150 
kronor. 

På allmän bekostnad är väg under byggnad mellan 
Idre oeh Foskros öfver Grröfveldalens kronopark af Särna 
revir, hvarigenom körväg beredes till revirets nordligare 
kronoparker. Dessutom pågår vägbyggnad inom Väster
dalarnas revir, dels mellan Malung och Värmland.sgränsen, 
dels från Torgås öfver Lima kronopark ti l l Rörbäcksnäs och 
norska gränsen. 

Bcrgslagsdistriktet. Nya vägar hafva anlagts å krono-
pai'kerna Kungsskogen, Tysslingen, G-rönbo, Uttersberg samt 
Ramningshult. Vägförbättringar hafva utförts inom distrik
tets flesta revir och har kostnaden för samtliga vägarbeten 
uppgått t i l l en summa af 5,229-77 kronor. 

Inom Ostra, Västra, Smålands och Södra distrikten 
hafva vägarbetena å de allmänna skogarna haft följande 
omfattning: 

Flottledsarbeten. För timmerdriftens underlättande hafva 
under året, i likhet med hvad förut skett, en del arbeten 
verkställts i kronans vattendrag, bestående dels i nybygg
nader af dammar, kistor och dylikt, dels i kompletterings
arbeten och reparationer af äldre byggnader. Närmaste 
tillsynen vid dessa arbeten har inom de båda nordligaste 
distrikten utöfvats af därför särskildt anställda byggmästare. 
Förberedande undersökningar och rent tekniska utredningar 
hafva verkställts af statens flottledsingenjör. Följande ar
beten hafva under året kommit till utförande. 

Luleå distrikt. För distriktets flottleder har under året 
vari t anvisadt et t belopp af 21,350 kronor, hvaraf, inberäk-
nadt 218-90 kronor handtlangningskostnader för flottleds-
ingenjören, 15,866-55 kronor kommit till användning, för
delade på de olika reviren och flottlederna sålunda: 

Pajala revir. Underhållsarbeten i Parkajoki 
fiottled 77-32 kr. 

Torneå revir. Flottlederna Puostijoki, Juovo-
joki och Svansteins vattendrag hafva un
der året undergått reparationer för en 
sammanlagd kostnad af 4,288-72 » 

Kalix revir. Arbetet med flottbargörandet af 
Tore alf, som påbörjades under år 1904 i 
enlighet med då laga kraftvunnet regle
ringsförslag, innefattande byggnads- oeh 
ränsningsarbeten till en kostnad af 71,400 
kronor har fortgått och blifvit slutfördt 
under aret för en kostnad af 10,253-74 » 



Flottleder. Hägnader. Skogsträdens frösättning. Skogsodling. 

Storhaclfn.s revir. Sedan genom isgång oeh 
äfven på grund af sättet för flottningens 
bedrifvande inom Aimobäcken kronans ar
beten där blifvit skadade, ha dessa ska
dor blifvit afhjälpta och en del nya arbeten 
samtidigt utförda för en kostnad af . . . l,027·87 kr. 

Handtlangningskostnader 218·90 » 
Skellefteå disfrikt. Till bestridande af kostnaderna för 

inom distriktet föreslagna flottledsarbeten har under året 
varit anvisadt ett anslag af tillsammans 37,150 kronor, 
hvaraf under året kommit till användning 85,28706 kronor, 
sålunda fördelade å resp. revir och vattendrag: 
Varrisä revir. Sikån oeh Hvitbäcken med bi-

vattendrag: dammbyggnader, kistor, spräng
ningar m. 111 ; 22,58x-8.3 kr. 

Dessutom har af Pite älfs flottnings-
förening utbetalts 2,000 kronor för om
byggnad af Auratsdammen, som blifvit 
förstörd genom vårdslös flottning. 

Arjeplogs revir. Rappendammen 5<s-50 » 
Malmesjaurs revir. Tjartjebäcken och Troll

forsen: reparations- och kompletterings-
arbeten, hvilka tillsammans med kostna
derna för vissa smärre reparationer af 
Malmesjaurdammen och Aborrträskbäcken 
uppgått till en sammanlagd kostnad af . 10,908-30 » 

Dammbevakning .508'— » 
Alfshy revir. Varrisån och Brändån: smärre 

strömbyggnader och reparationer för . . 1,223-43 -. 
Summa för båda distrikten 51,153-61 kr. 

Gäfle—Dala distrikt. För flottbargörande af Granån inom 
Särna oeh Österdalarnas revir hade af domän styrelsen anslag 
för berättelseåret ställts till disposition, men hafva några arbe
ten härmed ej påbörjats på grund af pågående erforderliga un
dersökningar angående äganderätten till vissa myrslogar efter 
vattendraget. För möjliggörande af ett lättare och mera eko
nomiskt tillgodogörande af kronoparkenKlotens stora skogstill
gångar ha under berättelseåret sammanträden och syner hållits 
i och för Hedströmmens eventuella inrättande till allmän 
flottled. 

Hägnadsarbeten. Kring kulturfält och i rågångar hafva 
under berättelseåret nya hägnader och reparationer af gam
mal hägnad företagits för en sammanlagd kostnad af 
1,380-01 kronor inom Gäfle—Dala distrikt och 2,773-61 
kronor inom Bergslagsdistriktet. Inom öfriga distrikt, där 
dylika arbeten förekommit, hafva de haft följande omfattning: 

Skogsträdens frösättning. Tillgängen på 2-års tallkott 
(från 1905 års blomning och kottsättning) var ringa och del
vis ingen inom Lapplands fjällområde, ringa och delvis 
mindre god inom öfriga Norrland och Dalarne samt i lika 
mån ringa och mindre god i landet söder därom. För hela 
landet kan härigenom konstateras en öfvervägande ringa och 
i öfrigt mindre god tillgäng på 2-års tallkott af mycket 
växlande beskaffenhet (sämre i norr och bättre i söder). 
Arets tallkottsättning har visat ungefär samma resultat som 
förenämnda 2-årskott. 

Tillgången på grankott (efter årets blomning) har varit 
ganska växlande i landets olika delar, nämligen öfvervägande 
ringa i Lapplands fjällområde, gradvis något bättre och 
mera växlande söderut, dock endast delvis god tillgång, 
hvarför 1906 kan- betecknas som ett medelmåttigt granfröår 
i södra landet och i nedre Norrlands och Dalarnes östra hälft. 
Grankottens beskaffenhet var dock öfver hela landet till 
omkring 40 % af dålig beskaffenhet. 

Tillgången på björkfrö uppgifves delvis god i Norr-
och Västerbottens län, mindre god i södra Norrland, Svea 
och Göta land, dock ringa i Småland. 

Pä ekällon har tillgången varit ringa utom i Skåne, 
Halland och Blekinge, hvarest den betecknats såsom god. 
Äfven tillgången på bokälJon uppgifves i sistnämnda land
skap hafva varit god, men ringa i Småland. 

Skogsodling och åtgärder för återväxtens befrämjande. 
I de norra distriktens blädningsskogar, där skogsodling 
endast undantagsvis och i mindre mån kommer till använd
ning och där själfsådd hufvudsakligen' måste anlitas, har 
man i första rummet genom ändamålsenliga afverknings-
metoder 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 till-
lämpas, bedrifvas skogsodlingsarbetena i större utsträckning. 
Omfattningen af årets såväl skogsodling som af direkta åt
gärder för själfsäddens befrämjande, utvisas af nedanstående 
tabell, hvari emellertid icke upptagas de hyggesränsningar, 
som inom de norra blädningsskogarna utförts genom en 
i mån af afsättningstillfällen fortgående utgallring af oväxt
liga småträd till pappersmasseved och kolved. 

Beträffande återväxten innehålla tjänstemännens berät
telser hufvudsakligen följande: 

Luleå distrikt. De sådder, som företagits med i orten 
insamladt frö, äro af så ungt datum, att något omdöme om 
dem ännu icke ansetts kunna afgifvas. Äldre kulturer, ut
förda medelst frö frän södra delarna af landet, hafva i 
hufvudsak misslyckats. I allmänhet synas plantorna, äfven 
efter själfsådd, särskildt på den högre belägna, hedartade 
skogsmarken, hafva svart att skjuta i höjden, något som 
dock i viss mån underlättas på mark, där öfverståndare och 
efter afverkningen kvarliggande toppar förefinnas i riklig 
mängd. 

Skellefteå distrikt. Naturlig föryngring tyckes i kust
landet lämna någorlunda tillfredsställande resultat, med 
undantag dock för de särskildt inom Piteå revir i stor ut
sträckning förefintliga försumpade markerna, där återväxt 
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genom själfsådd icke kan påräknas. laura de magra hed-
landen i lappmarken behöfde den naturliga återväxten under
lättas genom omfattande markberedningsåtgärder. 

Umeå distrikt. Natur l ig återväxt genom själfsådd synes 
i allmänhet blifva tillfredsställande inom rena bestånd af 
tall eller gran, hvaremot den synes hafva a t t kämpa med 
större svårigheter inom bestånd, där tallen och granen före
komma i blandning med hvarandra. Eran vissa revir meddelas, 
a t t sådderna pä grund af sommarens torka gåt t dåligt till. 

Mellersta Norrlands distrikt. Aterväxten kan i allmän
het anses vara tillfredsställande, ehuru här och hvar före-, 
komma Häckar, där föryngringen är dålig. 

Gäfk—Dala distrikt. Aterväxten kan inom distriktet 
betecknas såsom tillfredsställande. Arets kulturer hafva i 
allniänhet lyckats bra. A kronoparken Hornslandet inom 
Norra Hälsinglands revir däremot, där omfattande kultur-
arbeten under detta liksom ett flertal föregående är pågått , 
hafva årets kultui-er lidit af sommarens torka. 

Bergslagsdistriktet. Skogskulturerna verkställdes under 
de mest gynnsamma väderleksförhållanden och har ater
växten, trots den torra sommaren, på hösten sett lofvande ut. 
På äldre hyggen visar aterväxten i allmänhet god växtlig
het och slutenhet. 

Ostra distriktet. Skogsodlingarna hafva gynnats af god 
väderlek och nederbörd oeh hafva därför i allmänhet gåt t 
väl till. I (iripsholms och Kinda revir uppgifves dock, at t 
sådder å högland mark lidit af torka. På Gottland har rik
ligare nederbörd än vanligt gynnat skogskulturerna. 

Västra distriktet. Skogsodlingarna hafva i allmänhet 
gatt väl t i l l på grund af den jämförelsevis gynnsamma 
väderleken under kulturtiden. Vis-serligen var eftersommaren 
och hösten på en del trakter ganska torr, sä att kulturerna 
i de mera torra lägena inom en del revir, såsom Bohus oeh 
Dalslands, däraf togo skada, men i stort sedt torde aterväxten 
vara den bästa, som på flera år erhållits. Där sådd året 
efter afverkningeu användes, efter förut skedd risbränning, 
erhållas bästa resultaten såväl genom snabbt uppkommande 
återväxt, hvarigenom tillväxtförlust nndvikes, som ock genom 
jämnt fördelade plantor, hvilka genom den tidiga besäningen 

af hyggena icke kväfvas af gräs oeh som genom risbrännin-
gen ej utsättas för skada af snytbaggar. Inom Slättbygds 
revir hafva under en följd af är skogskulturer företagits 
på hösten, men anföres ej, hurn resultatet häraf utfallit. 

Smålands distrikt. A den egentliga skogsmarken kan 
aterväxten anses ganska tillfredsställande om än här och 
hvar något gles eller luckig, men ä de inom Småland före
kommande ansenliga hagniarkenm, där betet så mycket som 
möjligt måste gynnas, är den ofta ganska underhaltig. 

Arets kulturer hafva gå t t väl till och har väderleken 
härför varit synnerligen gynnsam. 

Södra distriktet. Aret har varit gynnsamt för skogs-
äterväxt och skogskulturer. 

Bikningsarheteu å de allnuinna skogarna. Under detta 
liksom under de senaste sex åren har för afdikning inom 
de sex norra länen varit an visadt ett anslag af 150,U(X) 
kronor. Såsom framgår af denna berättelse under rubriken 
»finanserna» ha dock af detta anslag endast 110,29r91 kro
nor under året kommit till användning. Anledningen här
till torde i första hand böra sökas i de svårigheter, som 
uppstått för arbetenas utförande ti l l rimliga kostnader på 
grund af de under året högt uppdrifna arbetsprisen. IJik-
ningsarbetena hafva under berättelseåret fortgått på sätt 
tabellbilagan 14 närmare utvisar. 

Af denna bilaga framgår, a t t 95 dikningsföretag varit 
under arbete, omfattande 7,504'25 hektar myrmark och 
2,071'7.? hektar angränsande vattensjuk skogsmark, däraf 
följande företag hafva slutafsynats och godkänts: 



XII Skogsodling. Dikning. Skogstorpsanläggningar. Skogseldar och stormskador. 

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

i Lulla distrikt för komplettering af äldre diknings-
företag a 4 myr t rak te r om tillhopa 631-80 har, hvilken kom-
pletteringsdikning bei'äknats till 8,650 kronor; 

i Skellefteå didrikt myrt rakter å Dalkarlså f. d. privi-
legiiskifte n:P 5 om tillhopa 3.50 har med beräknad kostnad 
af 12,450 kronor; 

i Umeå distrikt myr t rak te r å kronoparkerna Idvatten-
berget. Kvällåliden och Mossavattnet med en sammanlagd 
areal myr och försumpad mark af 269-52 har, hvilkas dik
ning beräknats kosta 10,590 kronor; 

i Gdfle-Dala distrikt den s. k. Kälkå t rak ten å Älfdalens 
kronopark om tillhopa 188 har myr och försumpad marki 
hvars utdikning beräknats t i l l en kostnad af 5,214-96 kro" 
nor och komplettering af äldre diken å Hållbovalls trakten 
för en beräknad kostnad af 2,692-99 kronor. 

Inom de siidra distr ikten hafva dikningarna å de all-
männa skogarna haft följande omfattning: 

Skogstorpsanläggningar. Skogstorpen, som föregående 
år upggingo till 542, hafva under berättelseåret ökats med 
132, hvarför deras antal vid det ta års slut utgjorde 674. I 
brist pa lämpliga sökande voro vid årets slut 4 skogstorp 
åbolediga. Pä grund af sökandenas eller de sökta lägen
heternas olämplighet eller af andra orsaker hade 93 ansök
ningar afslagits. Vid årets slut voro 107 skogstorpsansök
ningar under utredning. Byggnadsskyldigheterna hafva 
under aret fullgjorts vid 22 torp, och hafva respektive 
skogstorpare härför uppburi t dem tillkommande statsbidrag 
med tillsammans 11,()(W) kronor. Vid berättelseårets slut 
voro 243 skogstorp bebyggda. 

Skogseldar. Trots den mångenstädes rådande torkan 
hafva skogseldar ej förekommit i någon större utsträckning. 
De eldar, som här och hvar uppståt t i de allmänna skogarna, 
hafva förorsakats dels af gnistftr från järnvägslokomotiv 
dels genom ovarsamhet vid risbränning och andra dylika 
arbeten i skogarna dels ock genom askslag. I Luleå, Skel
lefteå och Umeå dis t r ikt hafva de af elden härjade områ
dena å kronoskogarna utgjort respektive ll-S, 57'28 och 94-6.5 
har. F rån Mellersta Norrlands, Gäfle—Dala, Bergslags och 
Östra distrikten omnämnas blott obetydliga skogseldar. 
Inom Västra, Smålands och Södra distrikten hafva respek
tive 22, 7-43 och 6-53 har öfvergåtts med skogseld. 

Stormskador af svårare beskaffenhet hafva icke under 
året förekommit. Visserligen inträffade i början af april 
stark storm inom Norrbotten och Västerbotten, hvarvid, 
särskildt inom Skellefteå distrikt, betydande virkespartier 
stormfälldes, men som de kuUblästa träden hufvudsakligen 
utgjordes af rötskadad gran, som omedelbart kunde upp
huggas och vinna afsättning, blef den uppkomna skadan 
obetydlig. A kronoparken Tysslingen inom Askersunds re
vir rasade den 17 oktober en cyklon, som inom ett område 
af 100 meters bredd nedbröt nästan all därstädes växande 
10—60-årig skog, tillhopa 300—400 kbm., hvilket virke upp-
huggi ts för a t t snarast möjligt försäljas. 

Skogsinsekter. Snytbaggen (Hylobius abietis) håller sig 
fortfarande kvar å kronoparken Furubacken i Slät tbygds 
revir och ä Visingsö kronopark i Eksjö revir samt har äfven 
uppt räd t inom Västbo revir. 

Barkborren (Tomicus) har äfven det ta är åstadkommit 
skadegörelse inom Hamra kronopark i Västra Hälsinglands 
revir och hafva fortsatta arbeten vidtagits för hindrande af 
dess spridning, hvilken också synes aftagit. Ä skogen ti l l 
indragna militiebostället Vibyhyt tan inom Gästriklands 
revir synes samma skadeinsekt i mera afsevärd män hafva 
skadat skogen; revirförvaltaren anser, a t t skogen genom 
svampangrepp ä roten af Caeoma eller Trametes gjorts mot
tagl ig för barkborren. Skadegörelse af barkborrar hafva dess
utom iakt tagi ts inom Kopparbergs, Klotens, Gripsholms, Daga, 
Tjusts, Ölands samt Skarhults kronopark af Malmöhus revir. 

Märgborren (Hylesinus piniperda) har skadat skogsåter-
växten inom Bohus revir, särskildt a kronoparkerna Tor-

' moseröd och Ödsmål, men blir skadan af mindre betydenhet 
på grund af a t t angreppen hufvudsakligen ske a de döende 
och för bortgallring utdömda tyska tallarna. Dessutom har den 
uppträdt skadegörande inom Gripsholms, Ölands och Västbo 
revir äfvensom allmänt inom Södra distriktets furuskogar. 

Tallstekeln (Lophyrus pini) har inom Särna, Väster
dalarnas, Österdalarnas och Vartofta revir uppträdt till men 
för skogen. 

Tallspinnarens uppträdande inom Karlstads revir synes 
numera alldeles hafva upphört. 

Grankottvecklaren (Tortrix strobilana) har angripit och 
förstört grankottar inom drripsholms och Ölands revir. 

Ollonborren (Melolonta vulgaris) har uppträdt a Visingsö 
kronopark inom Eksjö revir. 

Inom e t t några mil bredt bälte å ömse sidor lappmarks
gränsen har en myckenhet björkskog angripits och kalätits 
af någ(m eller några arter sf släktet (,'idaria. 

Frostfjärilen har förekommit å Visingsö. 

Öfriga skador å skogen. Farasitsvumpar. Törskate-
svampen (Peridermium pini v. corticola) har under året 
förekommit allmänt i Klotens revir, å kronoparkerna Skara
borgs Edsmären inom Slättbygds revir, där den flera år 
härjat inom de vackra, växtliga tallbestånden, och uppgifver 
jägmästaren i Svältornas revir, a t t den äfven spridt sig till 
kronoparken Älfsborgs Edsmären, på hvilka båda krono
parker utgallring af de angripna träden pågår. På krono
parken Östra Kinneskogen i Kinne revir har sjukdomen 
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äfvenledes spridt sig med stor hastighet och är det ofta de 
vackraste och till utseendet kraftigaste träden, som först 
angripas af svampen. 

Sjukdomen »skytte» har inom Värends revir skadat tall
plantorna. 

Den s. k. bokkräftan har härjat i de unga bokbestånden 
inom Södra distriktet. 

I de högre belägna socknarna af Norra Hälsinglands 
revir samt inom de öfre Dalasocknarna blefvo på grund af 
natten till den sista juni inträffande stark frost topp- och 
sidoskotten på yngre granar förstörda. Senfrost har äfven 
skadat granplantor flerestädes inom Ostra distriktet och inom 
Västbo och Värends revir. De unga ask- och bokkulturerna 
a Herrevads klosters kungsgård inom Ängelholms revir hafva 
äfven lidit af frostskador. 

A vissa högre belägna trakter af kronoparken Kloten 
har genom s. k. »isbark» en myckenhet björkar äfvensom, 
ehuru i vida mindre omfattning, äldre tallar afbrutits. 
(lenom snötryck har den yngre löfskogen flerstädes lidit skada 
inom Arvika och Sunnerbo revir. På kronoparken Halle-
och Hunneberg har älgen åstadkommit sä stor skadegörelse 
på de unga tallbeatånden, a t t jägmästaren ansett sig icke 
böra kultivera detta trädslag. På liknande sätt har rådjuret, 
dofhjorten och tyska haren vållat märkbara skador på ung
skogarna inom Malmöhus revir. 

Skogsåverkan å de allmänna skogarna har i mera be
tydande omfattning förekommit hufvudsakligen i de norra 
distrikten. Det olofligeu afverkade virket utgör (Bil. 12); 

1,198 st. sägtimmer och sågtimmerträd, 
355 » hustimmer och hustimmerträd, 
260 -i spärrar och sparrträd, 
124 s vindfällda och torra träd, 

203-3 kbm. ved och 
1892 » diverse virke. 
Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke utgjorde 

1,269 kbm. 
9 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna uppgingo under berättelseåret till 533 mål, 
af hvilka 79 voro uppskjutna från föregående år. Härvid 
fälldes svaranden i 448 mål och frikändes i 26, medan 59 
vid årets slut voro oafgjorda. Adömda böter uppgingo till 
4,200 kronor samt ådömd skadeersättning till sammanlagdt 
14,050 kronor 74 öre (Bil. 13). Motsvarande belopp föregå
ende år utgjorde 4,295 kronor i böter och 2,386 kronor 69 
öre i skadeersättning. 

Enskildas skogar. 

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

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

Motsvarande siffror föregående år voro 2,155 hemmans-
skogar, hvarå 3,978,932 träd utsynats. 

Vid sågar och lastageplatser hafva beslagtagits inom 
Luleå distrikt 1,615 sågtimmer, 96 spärrar, 344 propstimmer 
och 10 kbm. diverse virke, inom Skellefteå distrikt 3,651 
sågtimmer och 7,095 spärrar samt inom Umeå distrikt 2,358 
sågtimmer. 

2:o) Jäml ik t nådiga förordningen den 29 juni 1866 an
gående dispositionsrätten till skogen å vissa skattehemman, 
nådiga stadgan den 30 maj 1873 om afvittring i Väster
bottens och Norrbottens läns lappmarker, nådiga brefvet 
den 27 juni 1879 angående grunderna för afvittring och 
storskifte i Särna socken med Idre kapellag samt nådiga 
skogsförordningen den 26 januari 1894 verkställd utsyning 
och utstämpling å oafvittrade hemman, å nybyggen och 
kronohemman, samtliga skatte- och frälsehemman inom 
Lappland, vissa skattehemman (med inskränkt dispositions
rätt till skogen) i landskapet V^ästerbotten samt Väster
norrlands och Jämtlands län, skattehemman i Särna socken 
med Idre kapellag af Kopparbergs län samt a utbrutna 
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stockfångstskogar, föi' hvilka utsyningsförrättningar redo
göres i Bil. 9. 

3:o) Skogsiippskattning samt upprättande af afverknings-
plaiier för de under punkt 2:o) onifönnäldci slag af hemman, 
hvilka förrättningar under året omfattat: 

Under föregående ar uppskattades 4ä!l hemuiansskogar 
med en sammanlagd areal af 1()7,087 23 hektar. 

4:o) .lämlikt lagen af den 30 mars 1894 angående åt
gärder till förekommande af skogsförödelse inom Gottlands 
län har besiktning under aret utförts af vederbörande skogs-
tjänsteman ä 10 hemmansskogar. Skogsförsäljningsförbud 
har därigenom meddelats för i af dessa skogar. 

;y.Q) I Blekinge—Ähus, Ängelholms och Hallands revir 
befintliga, enskilda tillhöriga flyffsandsfält, hvilka stå under 
skogsstatens kontroll, äro till antalet 19. A de inom Ängel
holms och Hallands revir belägna har under berättelseåret 

för afverkning utsynats sammanlagdt 1,237·3 kbm., mot
svarande 1,385-3 kbm. föregående år. Å flygsandsfälten inom 
Hallands revir hafva utplanterats 176,500 barrträdsplantor 
samt utsätts 10 liter ekollon och 5 liter bokollon. Därjämte 
hafva för torrläggning af försumpad mark upptagits 960 
längdmeter diken. 

6: O) Skyddsskogsområdet i Jämtlands län. Genom kun
görelse den 14 januari 1905 har länsstyrelsen i Jämtlands 
län jämlikt § 1 mom. i uti lagen ang. skyddsskogar den 24 
juli 1903 förordnat, att ett i kungörelsen närmare beskrilvet 
område tillsvidare och intill dess Eders Kungl. Maj:t i 
ärendet beslutit skall vara underkastadt de i nämnda lag 
gifna bestämmelserna. Dessa skyddsskogar omfatta samman
lagdt en areal af omkring 460,000 hektar duglig skogsmark. 
Endast inom Lillherrdals socken, hvarest pågående laga 
skifte påkallade skyndsam fastställelse af skyddsskogsgränsen, 
har densamma, sedan särskild syn och undersökning därstädes 
hållits under berättelseårets sommar, genom nådigt bref den 
21 december 1906 blifvit definitivt bestämd och därvid er
hållit följande ungefärliga sträckning: 

För virkes utsyningarna inom skyddsskogsområdet hafva 
varit anställda dels 4 extra skogstjänstemän med förordnan
den under hela året dels ock under sommarmånaderna och 



Enskildas skogar. XV 

jämväl delvis under hösten ett flertal tillfälliga assistenter. 
Vid 208 olika förrättningar hafva utsynats tillsammans 
1,0!S3,811 träd och fi20 famnar ved. En stor del af det 
ostämplade virket har utgjorts af torra till timmer ej dug
liga träd. 

7:o) Inom de delar af landet, där ofvannämnda nådiga 
förordningar icke äga ti l lämpning — sålunda hela riket med 
undantag af Gottlands, Västerbottens oeh Norrbottens län, 
Särna socken i Kopparbergs län samt skyddsskogsområdet 
i Jämtlands län — gäller sedan 1 januari 190.") lagen den 
24 juli 1903 angående vård af enskildes skogar. Uppsikt 
öfver denna lags efterlefnad tillkommer skogsvårdsstvrelse, 
som skall finnas i hvarje landstingsområde, där lagen äger 
tillämpning, samt de af skogsvårdsstyrelsen till biträde an
tagna tjänstemän och tillsyningsman äfvensom de inom kom-
mvmerna ti l lsatta skogsvårdskommittéer. 

BeträiFande skogsvårdsstyrelsernas verksamhet under be
rättelseåret har ur deras berättelser i hufvudsak inhämtats 
följande: 

Inom StocMolms län\ har skogsvårdsstyrelsen pä grund 
af inkomna rapporter om olaglig afverkning i 41 fall vid
tagit åtgärder, med anledning hvaraf 27 skogsägare och af-
verkningsrättsinnehafvare aflämnat förbindelser för anskaf
fande af återväxt å den afverkade marken. Sådan syn, som 
omförmäles i § 2 af lagen angående vård af enskildes skogar, 
har af skogstjänsteman hållits å 14 skogar. Som därvid öfver
enskommelse med de för afverkningarna ansvarige icke kunnat 
träffas i 5 fall^ har åtal för dessa afverkningar anhängiggjorts 
vid domstol. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg har med 
biträde af 17 plantörer sådd och plantering verkställts vid 
93 egendomar, hvarvid utsatts 236'5 kg. tallfrö, 166-3 kg. 
granfrö, 2-45 kg. lärkträdsfrö samt utplanterats 81,100 tall
plantor, 63,100 granplantor, 4,565 lärkträdsplantor samt 5,415 
plantor af diverse trädslag. Den skogsodlade markens areal 
uppgick till 420 har. Dessutom hafva 3905 kg. tallfrö, 257-15 
kg. granfrö, 8-25 kg. lärkträdsfrö och 5 kg. bergtallfrö samt 
41,000 tallplantor, 45,500 granplantor, 1,150 lärkträdsplantor 
och 10,140 diverse plantor utlämnats för skogsodling å 43 
egendomar, där i skogsodling kunniga skogvaktare vari t an
ställda. Härmed beräknades omkring 665 har kalmarker 
hafva blifvit skogsodlade. 

Inom Uppsala Vin har syn jämlikt § 2 i lagen angående 
vård af enskildes skogar hållits å 8 egendomar. A 2 af 
dessa ansägo synemännen återväxten icke hafva uppenbar
ligen äfventyrats, hvarför undersökningarna icke föranledde 
någon vidare åtgärd från skogsvårdsstyrelsens sida, hvar
emot skogsodlingsförbindelser erhölles för öfriga 6 egen
domar, beträffande 1 af dem dock först efter utfärdande af 
afverkningsförbud. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg hafva 
med biträde af 5 plantörer skogsodlingar verkställts å 31 
egendomar. Under berättelseåret hafva till 116 rekvirenter 
utlämnats 161'40 kg. tall- och granfrö samt 276,900 plantor. 
Den härigenom skogsodlade arealen har beräknats utgöra 
omkring 200 har. I skogsvårdsstyrelsens plantskolor har 
utsat ts 17 kg. frö. Dessutom hafva .genom skogsvårdssty
relsens försorg fröträdsställningår anordnats å 18 egendomar 
på en areal af sammanlagdt 438 har. 

Inom Södcnnattlinids län har syn jändikt § 2 i lagen 
angående vård af enskildes skogar hållits å 10 skogar, men 
har .syneinstrument rörande endast 3 af dessa undersöknin
gar under året inkommit till skogsvårdsstyrelsen. I 2 fall 
har efter synen afverkningsförbud meddelats samt veder
börande domstol, sedan ärendet dit hänskjutits, torjiliktat 
afverkaren at t verkställa de vid syneundersökningen före
slagna åtgärderna för markens återställande i skogbärande 
skick. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg hafva skogs-
odlats å 14 egendomar tillsammans I37-74 har, hvartill åt
gått 29-1 kg. tallfri) och 288 kg. granfrö samt 293,600 tall
plantor, 176,000 granplantor, 1,300 lärkträdsplantor och 200 
björkplantor. Därjämte hafva förberedande skog.sodlings-
åtgärder utförts å 13-71 har. För skogsodling a genom 
skogseld uppkommen kalmark har å 1 egendom kostnads
fritt lämnats både biträde af plantor och skogsfrö. Här 
igenom hafva 1250 har skogsodlats med 6 kg. tallfrö och 
6 kg. granfrö. Dessutom hafva till 8 rekvirenter kostnad.s-
fritt utdelats 24,000 tallplantor och 12,00f) granplantor samt 
till 36 rekvirenter mot skogsvårdsstyrelsens inköpspris ut
lämnats 160-3 kg. tallfrö och 125-7 kg. granfrö. 

Inom Ostcr<iötJawh län har .syn jämlikt § 5 i lagen 
angående vård af enskildes skogar hållils ä 2 egendomar, 
hvarefter öfverenskommelser träffats om den afverkade 
markens återställande i skogbärande skick. Utan föregående 
syneundersökning hafva skogsodlingsförbindelser aflämnats 
för afverkade marker å 12 egendomar. Genom skogsvärds-
styrelsens försorg hafva skogsodlats 617-00 har, hvartill åt
gått 382-5 kg. tallfrö och 202-55 kg. granfrö samt 281,700 
tallplantor och 178,350 granplantor. Till rekvirenter hafva 
direkt utlämnats 211 kg. tallfrö och 90-75 kg. granfrö samt 
37,()00 tallplantor och 39,600 granplantor. I plantskolor 
hafva utsat ts 5-5 kg. tallfrö och 6 kg. granfrö. 

Inom Jönl'öpi)igs län har syn jämlikt § 2 i lagen angå
ende vård af enskildas skogar hållits a l l skogar, på grund 
hvaraf 2 skogsodlingsöfverenskommelser kommit t i l l stånd, 
hvaremot öfi'iga undersökningar vid årets slut icke hade slut
behandlats. Inför domstol har anhängiggjorts åtal rörande 
en olaglig afverkning under föregående år, och har i med
deladt utslag afverkaren ålagdts at t inom vi.ss tid utföra 
föreskrifna skogsodlingsätgärder. Under året har skogs
odling utförts å sammanlagdt 850-60 har. Undersökningar 
för torrläggning af försumpad mark hafva verkställts å 7 
skogar. Under 1 dag i hvarje af 72 olika socknar har un
dervisning i skogsodling af skogsvårdsstyrelsens plantörer 
meddelats åt tillsammans 2,830 skolbarn. 

Inom Kronobergs län har syn jämlikt § 2 i lagen an
gående vård af enskildas skogar hållits ä 2 skogar. Utan 
föregående syneundersökningar hafva förbindelser erhållits 
rörande skogsodling af tillsammans 388-76 har å 36 skogar. 
Med biträde af skogsvärdsstyrelsens plantörer hafva skogs
odlats 670 har, hvartill kostnadsfritt utlämnats 653 kg. 
barrträdsfrö och 20,000 plantor. Genom folkskollärares med-
medverkan hafva vid 115 folkskolor af 8,118 skolbarn skogs
odlats 144 har. Anläggning af spridda moderbestånd å 
Stafsjö rymarker har omfattat en areal af 4-25 hektar hvar
till användts såväl frö som plantor. 
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Inom Kalmar läns norra landstinfisområde har syn jäm
likt § 2 i lagen angående vård af enskildas skogar hållits 
å 4 skogar. Då öfverenskommelse efter synen icke kunnat 
träffas rörande skogsodling å en af dessa skogar, har ären
det härom hänskj ätits till vederbörande domstol. Efter an
fordran hafva 10 afverkare utan föregående syneundersök
ning aflämnat förbindelser om vidtagande af skogsodlings
åtgärder. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg hafva å 92 
egendomar skogsodlats 518-75 har, hvartill användts 317'5 
kg. tallfrö och 136'5 kg. granfrö. 

Inom Kalmar läns södra landstingsområde har syn jäm
likt § 2 i lagen angående värd af enskildas skogar hållits 
å 2 skogar, för hvilka därefter skogsodlingsförbindelser af-
lämnades. I alla andra fall hafva förbindelser, där sä an
setts behöfligt, efter anfordran aflämnats afseende vidtagande 
af skogsodlingsåtgärder å de afverkade markerna. Åt 171 
rekvirenter hafva kostnadsfritt utlämnats J51 kg. barr
trädsfrö och 697,730 plantor af barrträd och diverse löf-
träd. Härigenom beräknades 132 har hafva gjorts skog
bärande. 

Inom Blekinge län hafva plantor intill ett antal af 
15,000 och frö intill 3 kg. per rekvirent kostnadsfritt ut
lämnats till dem som därom gjort ansökan. Dessutom har 
biträde af skogsvårdsstyrelsens plantörer lämnats jämväl 
kostnadsfritt. Sammanlagdt har under berättelseäret ut
delats 548,-SOO plantor och 43 kg. frö, hvarmed omkring 130 
har beräknats hafva skogsodlats. Genom skogsvårdsstyrel
sens försorg hafva skogsodlats 65 har gamla kalmarker en
ligt upprättade s. k. skogsodlingskontrakt mot en kostnad 
af 15 ä 20 kr. per har, hvilken kostnad markägaren seder
mera får betala genom ärliga afbetalningar. 

Inom Kristianstads län har syn jämlikt § 2 i lagen 
angående vård af enskildas skogar hållits å 2 skogar. I 
bägge fallen hafva efter synen skogsodlingsförbindelser er
hållits. Dessutom hafva 145 afverkare efter anfordran af
lämnat skogsodlingsförbindelser utan föregående syneunder
sökning. Till 932 rekvirenter hafva utdelats 189-2 kg. 
tallfrö, 174-8 kg. granfrö och 7 kg. björkfrö samt 1,708,5(XJ 
tallplantor, 3,176,600 granplantor, 333,100 bergtallplantor 
och 62,150 björkplantor, hvarmed sammanlagdt omkring 956 
har skogsodlats. Skogsvårdsstyrelsen har upprättat 8 kon
trakt om skogsodling af tillsammans 94-5 har gamla kal
marker emot en ersättning af 30 ä 50 kronor per har. 

Inom Malmöhus län har syn jämlikt § 2 i lagen an
gående vård af enskildas skogar hållits å 1 skog, hvilken 
föranledde upprättande af skogsodlingsförbindelse. Till 79 
mindre jordbrukare hafva kostnadsfritt utlämnats 221,900 
tallplantor, 269,800 granplantor och 70,000 plantor af diverse 
barrträd och löfträd samt 53 kg. tallfrö. I skogsvårdssty
relsens plantskolor hafva utsatts 15 kg. tallfrö, 30 kg. gran
frö och 3 kg. bergtallfrö. 

Inom Hallands län hafva med 93 personer träffats 
skriftliga öfverenskommelser, att de inom loppet af 8 år 
skola försätta de af dem afverkade markerna i skogbärande 
skick. Till 1,161 rekvirenter hafva utlämnats 395'5 kg. 
tallfrö, 116-0 kg. granfrö och 103-5 kg. frö af diverse träd
slag samt 1,268,600 tallplantor, 1,637,900 granplantor och 
303,562 plantor af diverse trädslag. Härmed hafva skogs

odlats 945 har. Dessutom har skogsvårdsstyrelsen med 33 
utmarksägare upprättat kontrakt att skogsodla 430-5 har 
af ålder kala ljungmarker. I kontraktet hafva ägarne där
för förbundit sig att afstå den för skogsodling afsedda 
marken till skogsvårdsstyrelsen under 20 år, att aflämna 
den väl hägnad och befriad från möjligen därå växande 
för skogsodling hinderliga marbuskar, att icke låta beta 
densamma samt att vårda planteringarna. 

Inom Göteborgs oeh Bohus län hafva ett flertal af
verkare förmätts aflämna förbindelser om skogsodling. 
Skogsvårdsstyrelsen har under berättelseåret mera vinnlagt 
sig om att koncentrera sin verksamhet på direkta skogs
odlings- och andra skogsvårdsåtgärder. Sålunda hafva gratis 
utdelats 1,775 kg. granfrö, 926 kg. tallfrö och 382 kg. frö af 
diverse trädslag samt omkring 2,500,000 plantor af barrträd 
ock löfträd. Härigenom hafva omkring 2,000 har kalmarker 
skogsodlats. I anslag till skogsodlingsföreningar hafva af 
disponibla medel utdelats 1,850 kronor. 

Inom Älfsborgs län har syn jämlikt § 2 i lagen an
gående vård af enskildas skogar hållits å 3 skogar. Efter 
synen aflämnade dock alla 3 afverkarne säkerhet för full
görande af föreskrifna skogsodlingsåtgärder. Utan före
gående syneundersökning hafva därjämte 323 afverkare af-
gifvit skogsodlingsförbindelser rörande af dem afverkade 
marker. Till 1,102 rekvirenter hafva utdelats 921-25 kg. 
tallfrö, 1,480-5 kg. granfrö och 1,617,400 barrträdsplantor. 
Planteringsdagar hafva hållits vid 115 folkskolor, hvarvid 
omkring 3,000 skolbarn under en eller flera dagar vid hvarje 
skola erhållit undervisning i skogssädd och plantering. 
Till föreningar, som verka för skogsodling och skogsvärd, 
har lämnats anslag med tillsaramans 700 kronor. 

Inom Skaraborgs län har syn jämlikt § 2 i lagen an
gående vard af enskildas skogar hållits å 1 skog. Såväl 
efter denna syn som ock i 22 andra fall utan föregående syn 
hafva öfverenskommelser träffats med afverkarne eller mark-
ägarne att vidtaga för äterväxten behöfiiga åtgärder. Från 
skogsvårdsstyrelsens plantskolor hafva under året utlämnats 
1,049,185 tall- och granplantor. Därjämte hafva gratis ut
delats till enskilda personer 16-75 kg. skogsfrö och till skolor 
för barnens undervisning i skogssådd 136-5 kg. sådant frö. 
Undervisning i sådd och plantering har varit anordnad vid 
62 folkskolor under ledning dels af lärarne dels så långt 
tillgången det medgifvit af skogsvårdsstyrelsens planterings
förmän. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg hafva kostnads
fritt skogsodlats 540 har af ålder kala marker. Samman
lagdt 1,000 har beräknas genom skogsvärdsstyrelsens för
medling hafva under året skogsodlats. 

Inom Värmlands län har genom skogsvårdsstyrelsens 
försorg åt 646 skogsägare skogsodlats sammanlagdt 2,967 
har, hvartill åtgått 1,986-3 kg. frö och 1,088,300 plantor. 
Genom skogsvårdsstyrelsens bemedling och understöd har 
dessutom skogsodling utförts åt 31 skogsägare å tillsammans 
omkring 588-6 har, hvartill åtgått 578-0 kg. frö och 50,000 
plantor. Förutom dessa skogsodlingar beräknas en areal af 
3,157-8 har hafva under året skogsodlats inom länbt. Såsom 
bidrag till dikuings- och bäckränsningsarbeten för torrlägg
ning af försnmpad mark har ur skogsvårdskassan till 74 
skogsägare utgifvits sammanlagdt 8,09017 kronor, mot-
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svarande hälften af kostnaderna för 82,187 meter nydikning 
och 16,975 meter bäckränsning. 

Inom Örebro län har i ett fall pågående afverkning 
nödvändiggjort hållande af syn jämlikt § 2 i lagen angående 
vård af enskildas skogar, men i öfriga fall har efter an
fordran förbindelser genast aflämnats att skogsodla den af-
verkade marken. Genom skogsvärdsstyrelsens försorg hafva 
utdelats 288'95 kg. tallfrö och 222-75 kg. granfrö samt frän 
styrelsens plantskolor t i l l lågt pris utlämnats 13,000 1-åriga 
tallplantor, 500 1-åriga plantor af svarttall, 100 2-åriga gran-
plantor och 1,750 4-åriga björkplantor. Under ledning af 
skogsvårdsstyrelsens skogvaktare hafva skogsodlats omkring 
474" 15 har, hufvudsakligen äldre kalmarker. Såsom bidrag 
ti l l arbeten för torrläggning af försnmpad mark har under 
året utbetalats 441-82 kronor. 

Inom Västmanlands län hafva af 44 st. till skogsvårds
styrelsen inkomna rapporter om lagstridiga afverkningar 
13 st. föranledt hållande af syn jämlikt § 2 i lagen angående 
vard af enskildas skogar. Efter synen aflämnade 8 afverkare 
förbindelser om anskaffande af återväxt inom viss tid, hvar
emot skogsvårdsstyrelsen nödgades beträffande de andra 5 
afverkarne hos länsstyrelsen utverka afverkningsförbud, • 
hvilket äfven meddelades. I öfriga fall aflämnades genast 
efter anfordran skogsodlingsförbindelser. Genom skogsvårds
styrelsens försorg hafva under året å 145 egendomar skogs-
odlats tillsammans 750 har. Såväl plantor som frö hafva i 
vissa fall utlämnats gratis, i andra fall åter till betydligt 
nedsatta priser. 

Inom Kopparbergs län hafva 29 lagstridiga afverkningar 
nödvändiggjort hållande af syn jämlikt § 2 i lagen angående 
vård af enskildas skogar. 1 anledning däraf hafva i 22 fall 
öfverenskommelser om skogsodlingsåtgärder träffats med 
vederbörande, i 2 fall har ärendet hänskjutits t i l l domstol 
men vid årets slut ännu icke slutbehandlats; i återstående 
5 fall hade skogsvårdsstyrelsen vid berättelseårets utgång 
icke slutbehandlat ärendena. Utan föregående syneunder
sökning hafva i 220 fall af afverkare fullgod borgen erhållits 
för skogsmarkens återförsättande i skogbärande skick inom 
10 år samt vidtagande af därför erforderliga åtgärder inom 
viss tid, i allmänhet 4 år, vid risk att erforderliga åtgärder, 
om de vid sagda tids utgång anses nödiga, vidtagas på den 
skogsodlingsskyldiges bekostnad. Med bidrag af skogsvårds
styrelsen hafva skogsodlats tillsammans 699-27 har å 112 
egendomar. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg hafva skogs 
odlats 150-91 har af den s. k. Lade brännan, en af skogseld 
år 1888 härjad t rakt på omkring 4,700 har i en samman
hängande kalmark. Dessutom har för skogsodling af om
kring 80 har till nedsatt pris eller gratis utlämnats 73-3 kg. 
frö. På initiativ af Mora skogsodlingsförening samt med bi
drag af frö och tillgängliga plantörer från skogsvårdsstyrelsens 
sida har under året anordnats en planteringsdag med om
kring 300 skolbarn från Mora munieipalsamhälle. 

Inom Gäflehonjs län har syn jämlikt § 2 i lagen an
gående vård af enskildas skogar hållits å 5 skogar. I 2 fall 
nekade vederbörande afverkare efter synen at t vidtaga er
forderliga skogsvårdsåtgärder, hvarför rät tegång härom måste 
anhängiggöras vid domstol. Utan a t t laga syneundersökning 
behöft tillgripas hafva 82 afverkare efter anfordran aflämnat 
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af borgen åtföljda förbindelser at t inom viss förelagd tid 
verkställa nödiga skogsodlingsarbeten. Genom skogsvårds
styrelsens försorg hafva skogsodlats sammanlagdt 627-23 har, 
hvartill å tgå t t 231-8 kg. tallfrö och 143'65 kg. granfrö. 
Med bidrag från Järnkontoret har skogsvärdsstyrelsen in
rä t ta t en kolareskola vid Movikens masugn i Bjuråkers 
socken. Vid denna hafva under året 28 lärlingar åtnjutit 
praktisk och teoretisk undervisning såväl i kolning som ock 
i de delar af skogshushållningsläran, som beröra afverkning 
och gallring. 

Inom Vusternorrlands län hafva 80 syneförrättningar hål
lits jämlikt § 2 i lagen angående värd af enskildas skogar. 
I 9 fall hafva därvid förrättnings männen icke kunnat konsta
tera, a t t afverkningen så bedrifvits, at t återväxten uppenbar
ligen äfventyrats, eller ock anmärktes af markägaren och 
fanns skälig anledning antaga, att afverkad mark skulle til] 
beteshage utläggas. Under året hafva 57 öfverenskommelser 
träffats med afverkare, at t de skola vidtaga erforderliga 
skogsvårdsåtgärder å den afverkade marken. Under ledning 
af skogsvårdsstyrelsens tjänstepersonal hafva å 48 skilda 
hemmansskogar utsätts tillsammans 51 kg. skogsfrö. Smärre 
skogsägare hafva på ansökan kostnadsfritt tilldelats hvar
dera högst 3 kg. tällfrö. Såsom bidrag för utförande af 
diverse skogsvårdsåtgärder å enskilda hemmansägares skogar 
har under året utbetalts sammanlagdt 1,348-09 kronor samt 
å trävarubolagens skogar 37,393-60 kronor. Dessa senare 
bidrag hafva beräknats efter 30 % af hela de på arbetena 
nedlagda och medelst verifikationer eller räkenskapsutdrag 
s tyrkta kostnaderna. Skogsvårdsstyrelsen har låtit uppföra 
en mindre fröklängningsstuga invid Sollefteå för en kostnad 
af 3,475 kronor. 

Inom Jämtlands län hafva af 39 till skogsvårdsstyrelsen 
inkomna anmälningar rörande pågående afverkning, där 
skogens återväxt uppenbarligen äfventyrades, 11 st. föranledt 
hållande af syn jämlikt § 2 i lagen angående vård af en
skildas skogar. I 8 fall har skogsvårdsstyrelsen nödgats 
hos länsstyrelsen begära afverkningsförbud, hvilka äfven 
meddelats. I öfriga' fall såväl efter syneundersökningarna 
som ock beträffande afverkningar, där syn ej påkallats, 
hafva godvilliga öfverenskommelser träffats med vederbörande 
om vidtagande af de åtgärder, som ansetts erforderliga för 
de afverkade områdenas återställande i skogbärande skick. 
Genom skogsvårdsstyrelsens försorg hafva ät 58 rekvirenter 
skogsodlats tillsammans 205-12 har, hvarti l l å tgåt t 129-1 kg. 
tallfrö och 39-5 kg. granfrö. Såsom understöd för afdiknings-
företag hafva utbetalats 11,518-54 kronor. Det under året 
nybildade jämtländska skogvaktareförbundet, hvilket har till 
uppgift a t t medelst anordnande af planteringsdagar bibringa 
folkskolebarn undervisning i skogsfrösådd, har tilldelats ett 
anslag af 400 kronor. Härigenom har tillfälle beredts för
bundet a t t meddela barnen från 12 olika folkskolor under
visning i skogskultur. 

För skogsodlingens främjande har under är 1906 ett extra 
statsanslag varit anvisadt för att i mån af t i l lgång tilldelas 
antingen skogsvårdsstyrelser, till hvilka landsting eller hus
hållningssällskap för ändamålet lämnat bidrag, eller i lands
tingsområde, där sådan styrelse icke finnes, .landsting eller 
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hushållningssällskap, under iakttagande att i intetdera fallet 
statsbidrag finge till något landstingsområde utgå med högre 
belopp än det, hvarmed landsting och hushållningssällskap 
tillsammans eller ettdera af dem till ändamålet bidragit, 
samt att landsting eller hushållningssällskap, som undfått 
dylikt bidrag, skulle vara skyldigt att efter årets utgång 
till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande afgifva redo
görelse öfver användningen af de af staten samt af landsting 
eller hushållningssällskap lämnade bidrag. Detta anslag har 
fördelats på sätt följande tabell utvisar. 

Skogsingenjörenx verksamhet. Till enskildas tjänst inom 
de delar af landet, där lagen angående värd af enskildas 
skogar och nådiga förordningen angående skogsvårdsstyrel
ser icke äger tillämpning, har under berättelseåret varit 
anställd en med statsmedel aflönad skogsingenjör. Hahs 
verksamhet har omfattat Norrbottens, Västerbottens och 
Gottlands län. Förrättningarna hafva å 52 förrättnings
ställen upptagit 77 dagar. 

Med afseende å förrättningarnas beskaffenhet har .skogs
ingenjörens arbete bestått uti (Bil. 15): 

hvarförutom (i dagar användts till andra förrättningar uti 
till skogshushållningen hörande frågor. 

Jakten. 

Under berättelseåret hafva enligt från läns- och kom
munalstyrelserna inkomna uppgifter inom landet dödats 
nedannämnda antal rofdjur, nämligen (Bil. 16): 26 vargar, 
9 lodjur, 69 järfvar, 21,567 räfvar, 201 märdar, 53 uttrar, 
3,357 salar, 250 örnar, 292 ufvar, 14,222 hökar, 188,915 
kråkor och 4,433 gräflingar. De primäruppgifter angående 
utbetalade skottpenningar, som af kommunalstyrelserna af-
gifvits, hafva i flera afseenden visat sig mindre tillförlitliga. 
Detta gäller särskildt uppgifterna öfver hvad som utaf stats
medel utbetalts i skottpenningar. Vederbörliga ändringar i 
berörda hänseende hafva därför vidtagits i bil. 16 på det 
sätt, att under rubrik >af statsmedel» införts de belopp, som 
enligt rikshufvudbokens kapitalkonto verkligen utbetalats 
till de respektive länen och under rubrik »af andra medel» 
införts de skottpenningar, som enligt kommunernas primär
uppgifter inalles utgått, sedan därifrån frånräknats ofvan 
nämnda af statsmedel utbetalda belöningar. De sistnämnda 
hafva, inberäknadt bidrag till belöningar för dödande af 
salar, utgjort 8,187 kronor 50 öre. 

Af landsting, hushållningssällskap, kommuner och jakt
vårdsföreningar hafva enligt bil. 16 utbetalats 85,929 kronor 
32 öre. 

På grund af från kommunalstyrelserna likaledes be
komna uppgifter angående antalet af utaf rofdjur dödade 
husdjur samt den häraf uppkomna, i penningvärde beräk
nade skada har bil. 17 utarbetats, utvisande att följande 
antal husdjur blifvit under berättelseåret dödade, nämligen: 
5,082 får, 42 getter, 3,196 renar och 72,070 fjäderfän. Dessa 
djurs sammanlagda värde har uppskattats till 141,545 kronor 
82 öre. 

Af j,ämförelse mellan det inom landet såsom premier 
för dödade rofdjur utgifna beloppet 94,116 kronor 82 öre och 
värdet af de utaf rofdjur dödade husdjuren 141,545 kronor 
82 öre framgår betydelsen af att anslag beviljas till dylika 
premier. 

Af björn, för hvilken skottpenningar numera ej utbe
talas, hafva under året enligt skogstjänstemännens uppgif
ter skjutits 3 inom Juekasjärvi och 6 inom Storbackens 
revir. 

Angående den verksamhet, som hushållningssällskap, 
landsting, jaktvårdsföreningar och kommuner under år 1906 
utöfvat för jaktvårdens främjande inom landet, innehålla 
skogstjänstemännens årsberättelser hufvudsakligen följande: 

I Norrbottens län har landstinget, som år 1905 höjde 
sitt anslag till länets jaktvårdsförening från 500 till 2,000 
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kronor, äfven innevarande är lå t i t sistnämnda belopp utgå att 
användas hufvudsakligen till älgens fredande genom anstäl
lande af älgpolis samt utlastande af belöningar för ertap
pande af t jufskyttar å älg. Svenska jägarförbundets afdel
ning inom länet söker äfven pä enahanda sätt verka för en 
god jaktvård, hvarjämte den äfven utbetalar smärre premier 
för dödande af rofdjur. 

I Västerbottens län utbetalar länets jaktvårdsförening 
skottpenningar för dödande af mindre rofdjur, särskildt räf 
och hafva dessutom medel anvisats åt vissa revirförvaltare 
för anställande af särskild älgpolis. 

Västernorrlands läns landsting och hushållningssällskap 
hafva utbetal t 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 ti l l älgpolis m. m. 

Inom Jämtlands län utbetalas af renbetesfjällsmedel dels 
för dödande af varg 25 kronor utöfver de 50 kronor, som 
utgå af statsmedel, dels ock aflöning åt jaktuppsyningsmän 
inom renbetesfjällen; äfven inom detta län verkar en jakt
vårdsförening för förbättrad jaktvård. 

Gäfleborgs läns landsting har till belöning för skade
djurs utrotande utbetalt skottjjenningar med 3 kronor för 
räf, 1 krona 50 öre för dufhök, örn och berguf, 15 öre för 
kråka och 3 kronor för sal. Länets hushållningssällskap 
utbetalar 50 kronor till angifvare af olaga älgjakt, som för
anledt domstols fällande laga kraftvannet utslag. Inom 
länet verka ett mindre antal ortsföreuingar — i allmänhet 
underafdelningar af Svenska jagarförbvindet — med ända
mål att vaka öfver jakt lagarnas efterlefnad. 

Inom Kopparbergs län tangerar Dalarnas jaktvärdsför-
ening med uppgift at t genom anställande af jaktuppsynings
män och utdelande af belöningar för vård af rapphöns vin
tertid samt för anställande af åtal pä grund af förbrytelser 
mot jaktförfattningarna främja jaktvården i allmänhet. 
Länets landsting har utbetalt i skottpenningar för räf, dö
dad under tiden 1 april - 31 oktober, 3 kronor samt för hök 
och uf 1 krona, hvarjämte af en del kommuner utbetalts 
premier för dödande af kråkor. 

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

Örebro lans landsting har utbetalt i premier iör räf, 
dödad under tiden I 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, höns
hök och berguf 2 kronor, för gräfling 4 kronor och för kråka 
under vissa villkor 10 öre, hvarjämte länets jaktvårdsförening 
utbetalt tvenne 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 aret 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 15 mars—15 augusti, utbetaltes af landstinget 1 krona 
och för sal 1 krona. 

Södermanlads 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 
sal 4 kronor. Till premierna för sal bidrager statsverket 
med halfva beloppet. För jaktvårdens främjande inom länet 
verkar en jaktvårdsförening. 

Östergötlands lans landsting har utbetalt i skottpen
ningar för räf, dödad under tiden 1 maj—31 oktober, 3 kro
nor 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 ut
betalte i skottpenningar 6 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 ] krona, för 
sparf hök 50 öre, för kråka 10 öre och för sal 4 kronor. Till 
premierna för sal har statsverket bidragit med 300 kronor. 
För förbättrad jaktvård inom länet verka trenne 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 betalt 2 kronor och för 
dununge däraf 1 krona. Nämnda jaktvårdsförening verkar 
äfven på annat sätt för en förbättrad jaktvård, i det den 
har indelat länet i 56 jaktvårdsdistrikt med hvar sin före
ståndare, som har till uppgift a t t sörja för god jaktvård 
samt efterhålla t jufskyttar och lösgående hundar och i all-
mänhert ombesörja jakts tadgans efterlefnad. 

Älfsborgs läns landsting utbetalar för dödad räf 3 kro
nor, för gräfling oeh 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 okto
ber, 3 kronor och för gräfling 2 kronor. Göteborgs jakt
sällskap, som har till hufvudsakligt syfte a t t främja en 
ändamålsenlig jaktvård och på hvars initiativ en jaktupp
syningsmän 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 tiden 15 april—31 maj, 25 öre och under 
öfriga tider af året 15 öre, för dufhök och berguf 2 kronor 
äfvensom för sparfhök 50 öre. För dunungar af dufhök, 
berguf och sparfhök har betalts hälften af nämnda belopp, 
men för dunungar af korp oeh kråka hafva inga skottpen
ningar beviljats. Jaktsällskapet har dessutom genom till
sättande af jaktuppsyningsmän för södra delarna af länet 
valcat öfver jaktstadgarnas efterlefnad, och verkat för en 
förbättrad jaktvård. 

I Kalmar lans norra landstingsområde utbetaltes skott
penningar med 6 kronor för sal. 2 kronor för räf och 1 krona 
för hök och gräfling. 
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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. 

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

1 Kronobergs län har landstinget anvisat 1,500 kronor 
och hushållningssällskapet ett lika stort belopp att utgå 
såsom skottpenningar med 3 kronor för räf, dödad under 
tiden 1 april—1 oktober, samt 2 kronor 50 öre för hönshök-
Jaktarrenden äro inom länet ganska vanliga; för jaktvården 
verkar Kronobergs läns jaktvårdsförening, som vid årets 
slut räknade 195 medlemmar. 

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 sal och 15 öre för kråka. 

I Hallands län bar 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 sal och gräfling. 

Beträffande rofdjurens förekomst Innehålla skogstjånste-
männens berättelser hufvudsakligen följande: 

Björnen förekommer i årligen nedgående antal. I Norr
bottens och Västerbottens län, hvarest den anträfi^as egent
ligen blott i lappmarkernas mera otillgängliga skogstrakter, 
kan den sägas vara mycket sällsynt. Flera björnar lära 
enligt hvad jägmästaren upplyst hafva under året uppehål
lit sig inom Tåsjö revir. I norra och västra Jämtlands 
samt Härjedalens revir hafva äfven enstaka exemplar varit 
synliga. Inom de fjällen angränsande trakterna af Koppar
bergs län uppgifves björnen äfven förekomma, fastän ytterst 
fåtalig. En hane med hona samt tvenne ungar hafva under 
året varit synliga inom Husby socken; äfvenså har en björn 
iakttagits inom Vika socken af Kopparbergs revir. Inom 
Värmland torde den vara utdöd; endast ströfvande individ 
upj)träder någon gång inom Älfdals revir i de mot Dalarna 
gränsande socknarna. 

En ])ild af björnens starka aftagande inom landet visar 
följande uppställning af de under hvarje af de tio senaste 
femårsperioderna skjutna björnarnas antal. 

Vargens tillhåll synes vara de öfre fjälltrakterna i 
Non-bottens, Västerbottens, Jämtlands och Kopparbergs län, 
men förekommer enligt skogstjänstemännens uppgifter täm
ligen sällsynt. Inom Särna revir i det sistnämnda länet 
har den dock under året varit ganska talrik i revirets nord
ligaste delar. 

Järfren synes förekomma mera sparsamt inom de nord
liga fjälltrakterna, där den utgör ett för renhjordarna svart 
skadedjur. Några större härjningar af densamma hafva dock 
icke under året inberättats. 

Lodjuret förekommer i enstaka exemplar inom Umeå, 
Mellersta Norrlands och Gräfle—Dala distrikt. Är stationärt 
inom Alfdals, Karlstads och Örebio revir samt visar årligen 
spår inom Hunnebergs revir. Enligt uppgift lärer ett, 
möjligen tvä lodjur under flera år hafva uppehållit sig inom 
Mortorps socken af Kalmar län. 

Räfven är fortfarande allmän och traktvis, såsom i 
Västra distriktet, i Västbo revir af Smålands distrikt samt i 
Hallands revir af Södra distriktet, stadd i tilltagande. Där
emot framhålies från Skellefteå distrikt, Norra Hälsinglands 
revir af Gäfle—Dala distrikt, Karlstads, Köpings, Västerås, 
Enköpings och Norra Roslags revir af Bergslagsdistriktet, 
Sunnerbo och Värends revir inom Smålands distrikt samt 
Malmöhus revir inom Södra distriktet, att dess antal min
skats, hvilket af flera jägmästare ansetts bero på, att räf
ven numera vore ett särdeles eftertraktadt villebråd till 
följd af de stegrade prisen å dess skinn. 

Mården förekommer rätt talrikt inom vissa fjällsocknar 
i Västerbotten, i Karlstads revir af Bergslagsdistriktet 
äfvensom å Boda kronopark på Öland men i öfrigt sparsamt 
och uppgifves dess tillgång hafva minskats särskildt inom 
Mellersta Norrlands, Gäfle—Dala och Södra distrikten. 

Uttern säges vara tämligen allmän inom Umeå distrikt, 
Köpings revir af Bergslagsdistriktet samt i Södra distriktet 
men i öfrigt sällsynt. 

Gräflingen förekommer allmänt inom Klotens revir af 
Gäfle—Dala distrikt, inom Karlstads, Askersunds, Grönbo 
och Enköpings revir af Bergslagsdistriktet samt inom Små
lands och Södra distrikten. Uti Östergötlands län uppgif
vas de sedan år 1898 utbetalade skottpremierna hafva 
minskat gräflingsstammen. 

Dufhöken uppgifves vara ganska talrik inom Norra 
och Västra Hälsinglands, Kopparbergs och Särna revir af 
Gäfle—-Dala distrikt, Arvika, Karlstads, Askersunds, Kö
pings och Västerås revir af Bergslagsdistriktet, i Kalmar 
revir af Smålands distrikt samt i Södra distriktet, men 
uppgifves inom öfriga trakter förekomma mera sparsamt 
oeh exempelvis inom Vartofta revir af Västra distriktet och 
Värendsrevir af Smålands di.strikt vara stadd i tillbakagång. 

Bergufven förekommer tämligen sparsamt inom landet, 
hvilket ook är fallet med örnen. 

Angående nyttigt vildt meddelas: 
Älgen. I Luleå distrikt hafva under året, såvidt kändt 

är, dödats 434 älgar, däraf 84 under förbjuden tid. Den 
ovanligt snörika vintern bar varit särdeles ogynnsam för 
älgstammen, och har sannolikt underlättat tjufskytte. 
Siffran u tjufskjutna älgar är fortfarande i stigande. 



Jakten. XXI 

I Skellefteå distrikt- uppgifves älgen vara stadd i ök
ning inom Varriså och Malmesjaurs revir, under det att 
den inom öfriga revir förekommer mera sparsamt. Inom 
Öfre Byske, Arvidsjaurs och Norsjö revir saknas fasta älg
stånd. Under året hafva inom distriktet dödats samman
lagdt 37 älgar, däraf 12 under förbjuden tid. 

I Umeå distr ikt påstås älgen fortfarande vara stadd i 
jämn ökning. Under året hafva fällts inalles 62 älgar, däraf 
30 tjurar, 24 kor oeh 8 af icke angifvet kön. 

Äfven inom Mellersta Norrlands distrikt synes tillgången 
ä älg hafva under året ökats. Under tillåten jakt t id hafva 
enligt inkomna uppgifter följande antal älgar blifvit fällda, 
nämligen 107 tjurar, 7.5 kor och 22 st. af icke angifvet kön 
eller tillhopa 204 stycken. 

I Gräfle—Dala distr ikt hafva under året enligt in
komna uppgifter dödats sammanlagdt 556 älgar, däraf i 
förbjuden t id 9. 

I Bergslagsdistriktet förekommer älgen tämligen all
mänt. 

Inom Östra distriktet uppgifves tillgången på älg vara 
öfver hufvud taget god samt här och hvar något ökad. 

I Västra distriktet förekommer älgen spridd öfver hela 
distriktet, men bildar egentliga stånd endast å kronopar
kerna och de större bruksegendomarnas skogar. Den efter-
hålles under jakt t iden ganska strängt, och hafva enligt hvad 
ti l l skogsförvaltningens kännedom kommit under året fällts 
166 djur inom distriktet. 

I Smålands distrikt förekommer älgen sparsamt inom 
Tjusts och Kalmar revir samt mellersta delen af Öland, 
mera allmänt inom öfriga revir med ökning inom Jönköpings 
samt minskning a enskildas marker inom Värends revir. 
Under året hafva enligt skogstjänstemännens uppgifter fällts 
sammnnlagdt 250 stycken, hvaraf 99 tjurar, 115 kor och 36 
kalfvar. 

Inom Södra distriktet utbreder sig älgen alltmer. 
Kronhjorten förekommer endast sparsamt inom Malmö

hus revir, och synes stammen fortfarande vara stadd i minsk
ning. 

Dofhjorten förekommer till ett antal af .omkring 30 
stycken å Ottenby kungsladugård på Öland äfvensom inom 
Södra distriktet. Af de från djurgården vid Skeens egen
dom i Annerstads socken och Sunnerbo revir inom Smålands 
distr ikt år 1902 i frihet försatta 20 st. dof hjortar lära å 
sagda egendom finnas endast tvenne exemplar kvar. 

Rådjur hafva under året ej så sällan uppträdt inom 
Söderbärke socken i Dalarna. De förekomma tämligen all
mänt inom Östergötland och Södra distriktet men sparsamt 
inom Södermanland och Bergslagsdistriktet. Inom Västra 
distriktet äro rådjuren stadda i ökning inom de norra revi
ren, då däremot från de sydligare reviren uppgifves, a t t 
minskning börjar visa sig, hvilket tyder på en utvandring 
från dessa t rakter mot norr. F rån Smålands distrikt med
delas, at t rådjuren ökats inom Värends revir men minskats 
i Kalmar, Jönköpings och Västbo revir. 

Barm har haft mycket god årgång inom Luleå och 
Umeå distrikt, god årgång inom Skellefteå, Mellersta Norr
lands, Bergslags, Västra och Södra distrikten samt tämligen 
god årgång inom Gäfle—Dala, Ostra och Smålands distrikt. 

F r ån vissa t rakter af Hälsingland oeh Dalarna meddelas, 
a t t haren blir mer och mer sällsynt i närheten af tätare 
bebyggda trakter. F rån Värends revir i Smålands distrikt 
meddelas, at t hararna, synnerligast unghararna, lidit af 
lungsjuka, i följd hvaraf dessa, som på våren förekommo 
talr ikt och i vanliga fall utgöra flertalet af de fällda, undgr 
året endast belöpte sig till omkring 1\6 af det skjutna an
talet. Inom Södra distriktet vinner den inplanterade tyska 
haren alltmera terräng, under det att den svenska minskas. 

Årgången å tjäder och orre har varit ovanligt god inom 
de fyra norra distrikten, mindre god inom Norra Hälsing
lands, Kopparbergs och Klotens revir af Gäfle—Dala distrikt, 
inom Bergslagsdistriktet — med undantag af Arvika och 
Örebro revir, där årgången vari t ganska god, — inom Östra, 
Västra och Smålands-distrikten. Inom Södra distriktet visar 
tjädern fortfarande betydlig ökning under det a t t orren 
minskas alltefter som ljungmarker och dyl ik t blifva skogs-
odlade. Orsaken ti l l den jämförelsevis dåliga årgången inom 
flertalet af de södra distrikten synes vara, at t skogsfågeln 
i allmänhet lidit af de starka vårfrosterna, hvarigenom 
kullarna blifvit små och många gallhönor kunnat på
träffas. 

Bipor och hjärpe hafva haft god årgång inom de fyra 
norrländska distrikten och ganska god inom Gäfle—Dala 
distrikt. Inom Smålands distrikt förekommer hjärpen spar
samt endast å vissa större skogar. Frän och med berättelse
årets början är hjärpen totalt f i idlyst under fem års tid 
inom Kopparbergs län, hvilket af flertalet jägmästare inom 
länet ansetts vara högligen af behofvet påkalladt, då den 
börjat blifva ganska sällsynt på t rakter , där den förut fun
nits i riklig mängd. 

Rapphön^en hafva haft mycket god årgång inom Bergs
lags- och Västra distrikten, god årgång inom Östra och 
Södra distrikten samt medelmåttig—god årgång inom Små
lands distrikt. Från Mellersta Norrlands distrikt, Västra 
Hälsinglands och Österdalarnas revir af Galle—Dala distrikt 
meddelas, at t rapphönsstammen synes vara stadd i ökning. 
Från Västra distriktet har såsom en egendomlighet omtalats, 
a t t tillgången på rapphöns vari t ovanligt riklig ti l l och med 
på mindre hemman i skogsbygden, där denna fågelart förut 
saknats. 

Omkring etthundra fasaner torde under berättelsearet 
förekommit å Visingsö. Häraf hafva dock under året a 
enskildas marker fällts ett åttiotal. På flera ställen inom 
Södra distriktet hafva fasaner utplanterats och synas trif
vas och föröka sig. 

Morkullan fiirekommer här och där inom Umeå distrikt 
men anses genom utsträckt fridlysningstid böra därstädes 
bättre skyddas. Inom Gäfle—Dala distrikt har den visat 
sig r ä t t talrik i Klotens revir men mera sparsamt 
inom Österdalarnas och Västerdalarnas revir. I Bergs
lagsdistriktet har den i allmänhet visat ringa t i l lgäng; 
undantag härifrån bildar Karlstads revir, där den förekom
mit i mera riklig mängd. Inom ö s t r a och Smålands di
strikten visar sig tillgången å morkulla vara i aftagande. 
Den häckar tämligen sparsamt i norra delen af Södra di
striktet men förekommer därstädes under flyttningstiden 
mera talrikt . 



Tillgången på beckasin har i allmänhet visat sig mindre 
än föregående år. 

Anledningen till att vadarna i allmänhet synas aftaga 
inom landet framhålles af ötVerjägmästarne i Västra och 
Södra distrikten vara den, att för dessa fågelarter lämpliga 
sankmarker i allt större ntsträekning torrläggas. 

Tillgången å under och öfriga sjöfåglar synes minskad 
inom Lnleå och (Täfle—Dala distrikt. Årgången medelgod 
inom Skellefteå, Ostra, Smålands oeh Södra distrikten. I 
Umeå distrikt har årgången varit god, i Bergslags och 
Västra distrikten medelmåttig—dålig. Från A^ästra distrik
tet meddelas, att de starka vårfrosterna och det i de större 
sjöarna rådande laga vattenståndet vore orsaken härtill. 

Gräsanden uppgifves i allmänhet år från år minskas, 
hvartill orsaken skulle vara densamma som beträifande va
darna eller den fortgående torrläggningen af sankmarker. 

Af skogspersonalen eller genom dess försorg hafva under 
berättelseåret vid domstol åtal anhängiggjorts i 185 mål an
gående förbrytelser mot jaktlagarna, af hvilka mål 78 voro 
uppskjutna från föregående år. Under året afgjordes 105 
af dessa mål, hvarvid svaranden fälldes i 91 mål och fri
kändes i 14 mål. Vid årets slut voro ännu 80 mål oaf-
gjorda (Bil. 19). Adömda böter uppgingo till 8,985 kronor 
och adömd skadeersättning till 2,080 kronor 50 öre. Mot
svarande belopp föregående år voro 7,930 kronor i böter och 
2,826 kronor 27 öre i skadeersättning. 

Skogsundervisningen. 

Vid skogsinstitutet har vmdervisningen under berättelse-
äret för högre kursen utsträckts att omfatta 5 lästerminer 
i stället för fcSrut 4. Undervisning har sålunda under höst
terminen meddelats åt 3 afdelningar af högre kursen. 
Ordinarie elevernas antal var under vårterminen 19 i högre 
kursens äldre afdelning och 17 i högre kursens yngre af
delning samt 10 i lägre kursen. De sistnämnda afgingo 
efter fullbordad kurs vid höstterminens början med undfångna 
kunskapsbetyg. Vid samma tidpunkt antogos till elever 
22 i högre kursen och 10 i lägre kursen. Ordinarie elever
nas antal var sålunda under höstterminen 58 i högre kursen 
och 10 i lägre kursen. Af högre kursens 19 elever i äldsta 
afdelningen utexaminerades vid höstterminens slut 14 elever, 
under det att afgangsbetyg icke kunde då tilldelas 4 elever 
på grund af underkänd pröfning och 1 elev på grund af 
sjukdom. 

Härjämte hafva 2 extra elever åtnjutit undervisning i 
högre kursen under vårterminen och de praktiska sommar-
öfningarna samt 1 elev under hela aret. 

Under året hafva bland de ordinarie eleverna i stipen
dier utdelats 1,000 kronor (Bil. 18). 

Den teoretiska undervisningen har iinder föreläsnings
tiderna haft den omfattning, nedan uppställda tabell ut
visar: 

XXII Jakten. Skogsundervisningen. 

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

De praktiska öfningarna ute på marken haf va omfattat: 
dels resa den 20—27 februari till Hamra kronopark i 

Gälleborgs län med högre kursens äldre afdelning och lägre 
kursen för studerande af af verkning och drifning af timmer, 
kolved och pappersmasseved; 

dels resa den 2—10 maj till södra delarna af landet med 
högre kursens äldre afdelning för studerande af olika skogs-
typer och genom skogsodling uppdragna skogsbestånd, under 
hvilken resa besöktes kronoparkefna Östra Kinneskogen, 
Lilla Svältan och Gallåsen i Västergötland, kronoparken 
Tönnersjöheden och Lynga kronoflygsandsfält i Halland 
samt godset Trolleholms skogar i Skåne; 
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dels under tiden 14—27 maj arbeten å Bjurfors'krono
park i skogsodling och anläggande af plantskolor af högre 
kursens yngre afdelning och lägre kursen; 

dels 29 och 30 maj tvänne geologiska exkursioner med 
högre kursens yngre afdelning till Sundbyberg och Tnreberg 
i närheten af hufvudstaden; 

dels under tiden 15 juni—19 juli å Bjurfors kronopark 
öfningar i skogs- och fältmätning samt undersökningar och 
fältarbeten för torrläggning af försumpad mark äfvensom 
naturvetenskapliga exkursioner med högre och lägre kursens 
yngre afdelningar, hvarvid ät de särskilda öfningarna ägnats 
följande antal dagar: 

Undervisningen har omfattat de i gällande stadga före
skrifna läroämnen. 

Äfven under berättelseäret har statsbidrag utgåt t till 
Skogshalls enskilda skogsskola. 

Följande publikationer rörande skogs- och jaktväsendet 
hafva under berättelseåret utkommit: »Skogsvårdsföreningens 
tidskrift», 4:de årgången, »Skogsvärdsföreningens Folkskrifter 
B:r 5—8», »Årsskrift från föreningen för skogsvård i Norr
land för är 1906», »Skogvaktaren», 16:de årgången, »Sven.ska 
Jägareförbundets nya tidskrift», 44:de årgången, samt »Svenska 
Kennelklubbens tidskrift», 14:de årgången. 

Statens skogsfdrsciksanstalt. 

Jäml ik t § 4 i de för skogsförsöksanstalten utfärdade 
nådiga stadgarna den 9 maj 1902 har domänstyrelsen den 
2(5 juni 1906 fastställt nytt program för anstaltens arbeten 
att galla under treårsperioden 1906—1908. 

I enlighet därmed hafva arbetena fortgått under år 1906 
och därvid erhållit följande omfattning: 

Af skogsafdelningen hafva behandlats 100 försöksytor, 
af hvilka 16 utlagts under föregående år och 84 under be
rättelseåret. Dessutom hafva fiir kommande behandling ut
lagts 14 ytor. 

De under året behandlade ytor afse: 
dels skogsodlmgsförsök, 56 ytor, hvilka besatts med frö 

af stjälkek, silfvergran, douglasgran, bergtall frän Halland 
oeh bergtall från Pyrenéerna samt planterats med 2-åriga 
tallplantor af olika härstamning; af dessa ytor äro 4 be
lägna på kronoparken Älfdalen, 4 pä kronoparken Göta
ström, 3 på stomhemmanet Slättevrå, 37 pa kronoparken 
Ollestad, 2 på kronoparken Lilla Svältan och 6 på krono
parken Oxhult; 

dels gallrinijsförsöh, 15 ytor, af kvilka 2 äro utlagda 
på Hafverö kyrkoherdeboställes skog, 3 på marker i Voxna 
socken i Gäfleborgs län, ti l lhöriga Ljusne—Voxna aktie
bolag, 5 på kronoparken Tönnersjöheden och 5 på krono
parken Dalby; 

dels tillväxttmdersökningar i skogsbestånd, 13 ytor, af 
hvilka 3 äro belägna på kronoparken Älfdalen, 5 pä Ljusne 
—Voxna aktiebolags marker i Voxna socken, 1 på Södra 
Bobergs häradsallmänning, 2 på kronoparken Götaström, 
1 på kronoparken Tönnersjöheden och 1 på kronoparken 
Dalby; 

dels utrönande af ljushuggningens inflytande på bestän
dens tillväxt, 4 ytor, samtliga belägna pä Ljusne—Voxna 
aktiebolags marker i Voxna socken; samt 

dels föryngringsförsök genom olika slag af markberedning, 
12 ytor pä kronoparken Oxböle. 

De för kommande behandling utlagda försökaytorna äro 
belägna på kronoparkerna Älfdalen, Hässleby, Götaström, 
Ollestad, Lilla Svältan, Oxhult och Dalby. 

Revisioner hafva under året verkställts å 189 af de un
der föregående år utlagda försöksytorna. 

dels under tiden 15 juni—19 juli å Hamra kronopark 
öfningar i skogsindelning och stämplingar med hiigre och lägre 
kursens äldre afdelningar, hvarunder uppmättes och taxera
des omkring 5,000 hektar skogsmark, hvarjämte hvarje elev 
deltog i stämpling 5 dagar och i exkursioner för stiiderande 
af flottledsbyggnader oeh flottning; 

dels under tiden 20 juli—31 augusti å Klotens krono
park skogsindelnings- och därmed sammanhängande arbeten 
med högre och lägre kursens yngre afdelningar, hvarvid 
hvarje elev själfständigt kar t lagt och taxerat omkring 200 
hektar skogsmark äfvensom verkstäl l t tillväxtundersöknin
gar, profytetaxeringar och stamanalyser; samt 

dels under tiden 20 juli—31 augusti å Bjurfors krono
park följande arbeten med högre och lägre kursens äldre 
afdelningar: 

Lärarepersonalen vid institutet har utgjorts af 1 t. f. 
direktör, 2 ordinarie lektorer, 2 lektorer pä extra stat och 
3 extra lärare, hvarjämte 3 extra jägmästare varit förord
nade att biträda såsom assistenter under skilda delar af de 
praktiska öfningarna. 

Statens skogsskolor äro 8 t i l l antalet, nämligen Om-
bergs i Östergötland, Klotens i Västmanland, Hällnäs i 
Västerbotten, Bispgårdens i Jämtland, Grönsinka i Gästrik
land, Bjurfors i Västmanland, Hunnebergs i Västergötland 
och Kolleberga i Skåne. 

Af dessa äro de tvenne förstnämnda afsedda att för
bereda ti l l inträde vid skogsinstitutet, de öfriga sex at t ut
bilda skogsbetjänte, och har vid dessa senare 8 å 12 lärjungar 
l id hvardera skolan tilldelats stipendier, hvarigenom de 
åtnjutit kostnadsfri undervisning, hvarförutom betalande 
lärjungar åtnjutit undervisning vid samtliga dessa skogs
skolor (Bil. 18). 



Frofytornas antal uppgick vid berättelseårets slut till 
424 st., hvaraf 417 fasta ocli 7 tillfälliga. 

I oeh för utseende af lämpliga platser för blifvande 
försöksytor hafva härjämte ett flertal allmänna skogar be
sökts. 

(renom sektionsvis utförd kubering af fällda träd har 
formtal m. m. bestämts för 517 tall-, 324 gran- och 162 
björkstammar. Fullständiga stamanalyser hafva verkställts 
å 22 stammar samt afsmalningsmätningar å de nedre delarna 
af 762 tallar och 106 granar. 

Den botaniska afdclningcns utarbeten hafva under för
sommaren varit förlagda till västra Småland, hvarvid 
hufvudsakligen följande trenne frågor studerats, nämligen: 

1) Skogstyperuas utveckling och sammansättning inom 
j ärngn eisområdet; 

2) De stora småländska mossarnas förhållande till om
gifvande skogsmark; och 

3) Vissa lokala föryngringssvårigheter inom rullstens-
områdena i förening med ortstensbildning. 

Resultaten af dessa undersökningar komma att fram
deles publiceras i anstaltens meddelanden. 

Under eftersommaren har afdelningen vistats på resor 
i Norrland, hufvudsakligen i Ångermanland, Västerbotten 
och Norrbotten, hvarvid undersökningarna berört de olika 
skogstyperna, de försumpade skogarnas biologi, skogsväxten 
å utdikade mossar samt orsakerna till den dåliga föryng-
ringen ä tallhedar. 

Under senare delen af september månad företog bota
nisten med statsunderstöd en resa till Niirnberg för stude
rande af då pågående stora och instruktiva skogsutställ
ning. 

Under vintern har bland annat upprättats en fullständig 
förteckning öfver uppgifterna i litteraturen angående de 
ädla löfträdens förekomst och utbredning i landet för att 
förbereda ett arbete i afsikt att åstadkomma noggranna 
kartor öfver de viktigaste löfträdens växtområden, dels ock 
upprättats en katalog öfver anstaltens till omkring 600 
nummer uppgående fotografisamling. 

Under året har utgifvits 3:dje häftet af »Meddelanden 
från statens skogsförsöksanstalt» med följande innehåll: 
»Granen vid sin sydvästgräns i Sverige» af Henrik Hessel-
man och Gunnar Schotte, »Tillgången på tall- och gran kött 
i Sverige hösten 1906» af Alex. Maass, »Material för studiet 
af skogsträdens raser» af Henrik Hesselman samt »Studier 
öfver skogsväxt å mossar: 1) Om trädplantor å utdikade 
flarkar» af Henrik Hesselman. 

Finanserna. 

I föregående årsberättelse uppgafs taxeringsvärdet af 
dåvarande kronoparker, flygsandsfält, kronoöfverloppsmarker 
och till kronan återfallna stockfångstskogar till 96,663,810 
kronor. Lägges till denna summa värdet af under året in
köpta kronoparker, erhålles för samtliga ifrågavarande 
skogar vid berättelseårets slut ett totalvärde af 97,071,097 
kronor 50 öre. 

XXIV Statens skogsförsöksanstalt. Finanserna. 

Under år 1906 uppgick sammanlagda beloppet af stats
verkets skogsmedel till 8,618,009 kronor 37 öre (Bil. 20), 
motsvarande 7,559,032 kronor 84 öre föregående år. 

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): 



hvarjämte enligt styrelsens räkenskaper behållning förefanns 
vid årets slut dels å reservationsanslaget af 727,278 kronor 
18 öre och dels å extra anslagen till reglering af flottleder 
i de norrländska länen äfvensom i Kopparbergs, Yästman-

IV 

Finanserna. XXV 

För skogsväsendet under år 1906 beviljade, å rikssta
tens nionde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 21): 

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

från extra ordinarie anslagen: 
Extra ordinarie anslag (9:e hufvudtiteln): 

Ordinarie anslag (9:e hufvudtiteln): 

från reservationsanslaget: 



XXVI Finanserna. Skogsadministrationen. 

Kronor. Kronor, 
lands oct Örebro län af 532,123 kronor 37 öre och till af-
dikningår å kronans skogar i de norrländska länen och i 
Kopparbergs län af 47,43() kronor 89 öre. 

Sedan från brnttobeloppet af statsverkets skogsmedel 
.S,(ilH,009 kronor 37 öre jämte 75,6{W kronor 90 öre anslagen 
tillhörande uppbörd, afräknats samtliga utgifter, nämligen: 

sä återstår för skogsväsendet en nettohehållning af 5,84t>,893 
kronor 08 öre. 

Nettobehållningen under de närmast föregående åren 
utgjorde: 

Till jämtländska renbetesfjällens skogsfond, afsedd för 
inköp af marker till dessa fjälls utvidgning, inflöto under 
året genom försäljning af skogseffekter m. m. (>1,595 kronor 
30 öre, hvaremot vitbetaltes till virkesutstämpling, arfvoden 
till biträdande jägmästare i tre revir, skogsbevakning, rese
ersättning m. m. 46,144 kronor 64 öre. 

Af ccklesiasHTca skogsmedel- frän ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, hafva 
under året influtit 738,596 kronor 78 öre, hvaraf från Gäfle
borgs län 5)7,854 kronor, VästernorrJands län 120,608 kronor, 
Värmlands län 113,791 kronor, Jämtlands län 72,561 kronor, 
Kopparbergs län 69,388 kronor, Kronobergs län 45,917 kro
nor, Jönköpings län 41,674 kronor och Västerbottens län 
32,524 kronor samt från öfriga län med belopp under
stigande 30,000 kronor. Från sagda medel ntbetaltes dels 
för skogsförvaltningskostnader 68,K94 kronor 94 iire dels i 
ersättning för utgifna förskott 3,420 kronor 98 öre, samt 
enligt fastställda hushållningsplaner eller eljest gällande 
bestämmelser dels till boställshafvare 268,337 kronor 82 öre, 
dels till Bergs pastorats regleringsfond 9,393 kronor 82 öre, 
dels till domkapitlet i Uppsala 433 kronor utgörande skogs
medel från Ofvanåkers kyrkoherdeboställe, dels ock till åtskil
liga församlingars kyrkoråd 41,587 kl-onor 11 öre. 

Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes där
jämte till: 

Likaledes utbetalades af till biskopslöneregleringsfonden 
omförda skogsmedel 1,761 kronor 33 öre till domkapitlet i 
Växjö, utgörande influtna skogsförsäljningsmedel för vind
fällen från löniiigshemmanen Risinge och Hemmesjö. 

Af ecklesiastika skogsmedel, omförda till ecklesiastika 
boställenas skogsfond, utbetalades för skogsindelning, skogs
odling, hägnad m. m. sammanlagdt 66,946 kronor 4 öre. 

Skogsadministrationen. 

utöfver för år 1906 gällande stat, utgörande 10 öfver-
jägmästare, 89 jägmästare- och 348 kronojägarebefattningar, 
har pä förordnande varit 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, 6 assistenter vid öfverjägmästareexpeditioner 
samt 103 assistenter, af hvilka 8 tjänstgjort såsom skogs-
taxatorer, 4 såsom dikningsledare, 1 såsom dikningsassistent 
68 såsom aflönade revirassistenter och skyddsskogsassistenter 
samt 22 såsom oaflönade revirassistenter. För orånande af 
kronans flottleder hafva varit anställda 1 flottledsingenjör 
och 2 tillsyningsman. Såsom extra kronojägare hafva varit 
anställda 257 personer, hvartill kommo 85 kronoskogvaktare 
och 4 extra kronoskogvaktare äfvensom af revirförvaltarne 
antagna 139 extra och tillfälliga bevakare. 

Inspektionsresor hafva under berättelseåret af chefen för 
domänstyrelsen företagits å allmänna skogar inom Öster
götlands, Kronoljcrgs, Örebro, Kopparbergs, Västerbottens 
och Norrbottens län. 

Af till prästerskapets löneregleringsfond omförda skogs
medel skedde följande utbetalningar, nämligen till: 



Statens markinköp. XXVII 

Statens markinköp. 

Såsom ofvan är nämndt, har i öfverensstämmelse med 
särskilda nådiga beslut under berättelseåret för statens räk

ning torvärfvats skogsmark i flera orter för hihhmtU' afnija 
eller Htvidgning af äldre hronoparker. För såväl de köp, som 
under året afslutats, som ock för förut verkställda sådana 
köp redogöres i efterföljande tabell: 



XXVIII Skogsmarksförvärf. 

utgörande alltså hela det belopp, hvarför mark för bildande af eller tillökning i kronoparker inköpts, 18,360,75(5 kr. 84 öre. 

Stockholm den 10 mars 1908. 

J. MEVES. TH. ÖRTENBLAD. 

Underdånigst 

KARL FREDENBERG. 

FREDRIK GIOBEL. 

K. G. G. Norling.. 



B I L A G O R . 

Domän styrelsens berätlelse for år 1906. Bilagor. 1 



2 

Bil. 1. Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar 
och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

A. Såldt virke. 



3 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

A. Såldt virke. 



4 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

A. Såldt virke. 



5 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

A. Såldt virke. 



6 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

A. Såldt virke. 



7 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



8 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



9 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 

2 Domänstyrelsens berättelse för år 1906. Bilagor. 



10 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



11 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



12 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



13 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



14 
Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 

skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1906. 
C. Till diverse ändamål användt virke. 



15 

Bil 2. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1906. 



16 

Bil. 2. (Forts.) Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1906. 



17 

Bil. 3. Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman icke ingår 
till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1906. 

3 Domåmtyrelsens berättelse för år 1906. Bilagtir. 



18 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
icke ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1906. 



19 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
icke ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1906. 



20 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
icke ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1906. 



21 

Bil. 4. Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman ingår 
till ecklesiastika boställenas skogsfond år 1906. 



22 

Bil. 4. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond år 1906. 



23 

Bil. 4. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond år 1906. 



24 

Bil. 5. För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1906. 



25 

Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1906. 

Domänstj/reltent öerättelte fir år 1906. Bilagor. 4 



26 

Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1906. 



27 

Bil. 6. Såldt virke, åverkadt å stockfångstskogar, nybyggen, kronohemman och enskildes 
skogar med inskränkt disposition, år 1906. 



28 

Bil. 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar år 1906. 



29 

Bil. 8. Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1906 utlämnadt virke. 

A. Till delägarnes omedelbara disposition. 



30 

Bil. 8. (Forts.) Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1906 utlämnadt virke. 

A. Till delägarnes omedelbara disposition. 



31 

Bil. 8. Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1906 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



32 

Bil. 8. (Forts.) Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1906 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



Bil. 9. Längd öfver utsyningar år 1906 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 

1) Ä sockenallmanningarna utsynadt virke ej upptaget i denna förteckning utan har redovisats a Bil. 8. 

5 

33 



34 

Bil. 9. (Forts.) Längd öfver utsyningar år 1906 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



Bil. 10. Utsyning af bok och vrakek år 1906. 

35 



36 

Bil. 10. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek år 1906. 





38 

Bil. 11. Prisen på vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet år 1906. 

39 



40 

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



skogseffekter i olika delar af landet år 1906. 

41 

6 DamiintityreUeni berättelse, för år WOfi. Bilagor, 



42 

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



skogseffekter i olika delar af landet år 1905. 

43 



44 

Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande skogseffekter i olika delar af landet år 1906. 



Bil. 12. Åverkadt virke å allmänna skogar är 1906. 

45 



46 

Bil. 12. (Forts.) Åverkadt virke å allmänna skogar år 1906. 



47 

Bil. 13. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt-
ningarna år 1906. 



48 

Bil. 13. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1906. 



49 

Bil. 13. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1906. 

7 



50 

Bil. 14. Afdikningar å kronans skogar i de 

1) Dessutom 2,095 m. förstoring af äldre diken. 



norrländska länen och Kopparbergs län år 1906. 

51 



52 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1906. 

53 



54 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1906. 

55 



56 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1906. 

57 

8 



M Af dessa medel äro 6,48750 kronor utbetalda till beloniajcar för dudaude af sular jämlikt K. br. ^ la 1905. 

Bil. 16. Dödade rofdjur samt utbetalade skottpenningar år 1906. 

58 

Bil. 15. Sammandrag öfver skogsingenjörens verksamhet under år 1906. 



Bil. 17. Husdjur, dödade af rofdjur år 1906. 

59 

Bil. 18. Antal elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1906. 

1) Afgångsbetyg konde icke vid höätterminens slut tilldelas 4 elever pä grund af underkiind pröfning och 1 elev på grund af sjukdom. — 2) Tvänne elever fingo 
för vapenöfning såsom reservofficerare afbryta kursen år 1905 och fortsatte samma dag berättelseåret. — 3 ) En af föregående hösttermins elever kunde på grnnd af 
sjukdom ej fortsätta kursen på nyåret och atled sedermera. 



60 

Bil. 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1906. 



61 

Bil. 19. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1906. 



62 

Bil. 20. Statsverkets skogsmedel år 1906. 



Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1906. 

63 



64 

Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1906. 



65 

Bil. 21. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1906. 

DomänstyrtUen» berätteUe för år 1906. Bilagor. i» 



1) Häraf kr. 1,180 arfvode till en skogstaxator. — 2) Haraf kr. 1.200 arfvode till en skogstaxator. 
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Bil. 22. Utgifter år 1906 från 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 
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Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1906 från 

1) Haraf kr. 1.200 arfvode till en skogstaxator, 2) HÄraf kr. 30.398:04 trafikkostnader a Bånghamar Klotens jarnvag. - - 3) Haraf kr, 2,400 arfvode till en 



»kogistiixotur. 
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reservationsanslaget till skogsväsendet. 
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Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1906 från 

1) Haraf kr. 2,400 arfvode till en skogstaxator. - 2) Haraf kr, 2,200 arfvode till en skogstaxator. 
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reservationsanslaget till skogsväsendet. 
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Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1906 från 

1) Häraf kr 2,400 arfvode fill en skogstaxator. 



Domåmtyreltena berättelM för år 1906. Bilagor. 10 
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reservationsanslaget till skogsväsendet. 
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Bil. 23. Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1906. 



Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1906. 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1906. 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1906. 
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Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1906. 



Bil. 24. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1906. 

79 
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