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TILL KONUNGEN. 

Domänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva be
rättelse om skogsväsendet i riket år 1907. 

Allmänna skogar. 

Kronoparkernas ytvidd, som vid berättelseårets början 
omfattade 4,534,420-94 hektar, har under året å ena sidan 
ökats med 27,996-48 hektar, men å andra sidan minskats 
med 174-97 hektar och utgjorde således vid dess slut 
4,562,242-45 hektar. 

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

vidgning af äldre kronoparker af staten inköpts inom Bjur-
holms, Västra Jämtlands, Härjedalens, Askersunds, Örebro, 
Gripsholms, Kinda, Slättbygds, Dalslands, Bohus, Tjusts, 
Kalmar och Blekinge-Ahus revir, utgörande enligt längre 
fram i denna berättelse under rubrik »Statens markinköp» 

1533,'o8 Domänstyrehens berättelse för år 1907. 

meddelad förteckning tillsammans 20,55240 har, af hvilken 
areal dock 4,451-78 har, utgörande inköpta marker inom 
Härjedalens revir, influtit i den för år 1905 lämnade areal
förteckningen, enär köpet redan då ägt rum men först under 
berättelseåret befästats genom lagfart, hvarför såsom areal
ökning nu endast kan upptagas 16,100-02 har; 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt beslut den 12 juli 
1907, krononybygget V» mantal Snarberg n:r 1 i Öfver-Kalix 
socken, omfattande en areal af 299-36 har, ställts under 
skogsstatens omedelbara vård och förvaltning för att till
läggas kronoparken Svartträsk i Kalix revir; 

dels därigenom att kronoparkernas areal inom Arje-
pluogs socken genom länsstyrelsens i Norrbottens län utslag 
den 31 december 1898 ökats från 85,979-95 har till 93,752-50 
har, i följd af minskning i skogsanslaget för hemmanen 
Arfliden n:ris 1 och 2, hvilken arealökning — 7,772-55 har — 
förut redovisats såsom kronoöfverloppsmark; 

dels därigenom, att enligt nådigt bref den 12 juli 1907 
förordnats att följande kronoöfverloppsmarker skola i kronans 

I 



II Allmänna skogarnas ytvidd. 

ägo bibehållas och till kronparker afsättas, nämligen öfver
loppsmarkerna n:ris 11, 12 och 13 i Jörns socken och revir 
med en areal af tillsammans 507-00 har, öfverloppsmarken 
n:r 39 i Xorsjö socken och revir med en areal af 134·44 har, 
odisponerade delar af öfverloppsmarkerna n:ris 12 och 13 i 
Bygdeå socken och Burträsks revir med en areal af till
sammans 205·62 har samt öfverloppsmarkerna n:ris 9 21, 36, 
39 och 42 i Burträsks socken och revir med en areal af 
tillsammans 289·55 har; 

dels därigenom, att enligt med vederbörande privilegie-
innehafvare träffadt aftal Dalkarlså sågverks tvenne stock-
fångstskogar i Bygdeå socken och Burträsks revir med en 
sammanlagd areal af 1,799·02 har till kronan återfallit den 
27 juni 1907; 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt bref den 12 oktober 
190(5 hemskogsskiftet och fäbodsskiftet till förra majors
bostället Österby om l1/8 mantal i Kopparbergs revir och 
län med en areal af 91·93 har efter den 14 mars 1907 afsatts 
till kronopark; 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt bref den 26 april 
1905.hemskogen med därå belägna inägan Grrufvemaden», 
omfattande en sammanlagd areal af 36'89 har till förra 
laltväbelsbostället 1/2 mantal Bjättlunda n:r 4 Skomakar-
gården i Alfsborgs län, efter den 14 mars 1907 tillagts 
kronoparken Säby i Svärtornas revir; 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt beslut den 24 mars 
1905, förra furirsbostället 1/2 mantal Båleröd n:r 1 i Gröte
borgs och Bohus län med en areal af 157·88 har hvaraf 135 
har utmark efter den 14 mars 1907 tillagts kronoparken 
Tanum i Bohus revir; 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt beslut den 7 april 
1905, förra fanjunkarbostället 1/2 mantal Askjeröd n:r 1 i 
Göteborgs och Bohus län med en areal af 140·42 har hvaraf 
123 har utmark efter den 14 mars 1907 tillagts kronoparken 
Tanum i Bohus revir; 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt beslut den 15 sep
tember 1907, af förra länsmansbostället 1/2 mantal Skurebo 
n:r 1 i Kalmar län utskiftena Horsamossen och Hästnäset 
jämte utanför desamma i sjön Allgunnen belägna, hemmanet 
tillhörande holmar med en areal af 39·49 har efter den 14 
mars 1907 förenats med Hornsö kronopark i Kalmar revir; 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt beslut den 13 oktober 
1905, utskogsskiftet till förra länsmansbostället 1/4 mantal 
Skirö n:r 4 Kåragården i Jönköpings län med en areal af 
24·66 har efter den 14 mars 1907 förenats med kronoparken 
Repperda i Eksjö revir; 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt beslut den 25 augusti 
1905, förra häradsskrifvarbostället Va mantal Halfnarp n:r 1 
i Jönköpings län och revir med en areal af 149·06 har, 
hvaraf 89·64 har utmark, efter den 14 mars 1907 afsatts till 
kronopark; 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt beslut den 5 maj 
1905, af förra förarbostället 1/2 mantal Milleboda n:r 1 i 
Kronobergs län af hufvudgården med därå befintliga torp 
och lägenheter omfattande en areal af 178·19 har efter den 
14 mars 1907 afsatts till kronopark (Värends revir); 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt beslut den 3 februari 
1905, 1/4 mantal af förra sergeantsbostället 1 mantal Kagarp 

n:r 1 och 2 i Malmöhus län med en areal af 36-58 har till
lagts kronoparken Jönstorp i Malmöhus revir; 

dels därigenom att enligt domänstyrelsens beslut den 21 
oktober 1905 vid förnyad utarrendering af Löfvestads kungs
gård i Malmöhus revir och län en areal af 33·22 har efter 
den 14 mars 1907 undantagits från arrendet för att förenas 
med förutvarande kronoparken Löfvestad; 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt beslut den 19 februari 
1904, 85·69 har under berättelseåret försålts från krono
parken Tostebol i Värmlands län (Arvika revir); 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt beslut den 25 maj 
1905, 3·50 har försålts från kronoparken Bjurfors inom 
Kopparbergs län (Köpings revir); samt 

dels därigenom, att, jämlikt nådigt beslut den 16 de
cember 1905, från kronoparken Forsbacka i Alfsborgs län 
under berättelseåret försålts 9/40 mantal Litt. Aa af hem
manet Persbyn med en areal af 70·82 har och 3/56 mantal 
Litt. Aa af hemmanet Korsbyn med en areal af 14·96 har 
(Dalslands revir). 

Fh/gsandsplanteringarnas ytvidd är oförändrad och ut
gör 1,343·39 hektar. 

KronoöfverloppsmarJcernas areal, som vid berättelseårets 
början utgjorde 1,242,938·58 har, har minskats med 8,909·16 
har därigenom att, såsom under rubrik kronoparker om
nämnts, dels 7,772·55 har af kronoparkerna inom Arjeplu-
ogs socken af Norrbottens län förut upptagits såsom 
kronoöfverloppsmark och dels vissa öfverloppsmarker inom 
Bygdeå, Norsjö, Jörns och Burträsks socknar med en 
sammanlagd areal af 1,136·61 har, afsatts till kronoparker. 
Kronoöfverloppsmarkernas areal utgjorde sålunda vid be
rättelseårets utgång 1,234,029·42 har. 

Beträffande oafvittrade IcronomarJcer kan tillförlitlig 
arealuppgift icke lämnas. 

Kronans utarrenderade jordbruhsdomäner tillhörande 
skogar, såväl de, hvilka åtfölja arrendet, som de, hvilka äro 
därifrån undantagna, äfvensom af tjänsteinnehafvare ännu 
disponerade militiebostätten utgjorde vid berättelseårets början 
155,538·53 hektar, men vid dess slut 153,809·46 hektar. Denna 
arealförminskning med sammanlagdt 1,729·07 hektar har 
uppstått: 

dels därigenom, att, såsom under rubrik kronoparker 
omnämnts, jämlikt särskilda nådiga beslut, till kronoparker 
afsatts egendomarna Båleröd och Askjeröd i Bohus revir 
samt Halfnarp i Jönköpings revir med en sammanlagd ut
marksareal af 347·64 har; 

dels därigenom, att, jämlikt särskilda nådiga beslut, 
vissa delar af egendomarna Österby i Kopparbergs revir, 
Bjättlunda i Svältornas revir, Skurebo i Kalmar revir, 
Skirö i Eksjö revir och Milleboda i Värends revir — såsom 
förut omnämnts — afsatts till kronoparker och återstående 
delar försålts, och utgjorde dessa egendomars sammanlagda 
utmarksareal 552·67 har; 

dels därigenom att, sedan viss del af egendomen Kyrk
byn med en utmarksareal af 203·04 har jämlikt nådigt bref 
den 10 juni 1904 afsatts till kronopark efter den 14 mars 
1906 — såsom omnämnts i föregående årsberättelse — åter
stående del af utmarken till denna egendom eller 130·11 har 
försålts under berättelseåret; 



Almänna skogarnas ytvidd. Utsyning och afverkning. III 

dels genom försäljning af följande egendomar med en 
sammanlagd utmarksareal af 669-49 har, nämligen Laggar-
hälla med Eastorp i Askersunds revir, Gränby och Kors
ängen i Enköpings revir, Marma och Väsby i Norra Koslags 
revir, Gorsingeholm i Gripsholms revir, Jagersta i Jönåkers 
revir, Olstorp i Ombergs revir, Koppetorp och Viberga i 
Finspångs revir, Skogskälle i Slättbygds revir, Björnarp i 
Svärtornas revir, Spjuterum, Knäppinge, Ormöga och Lapper-
stad i Ölands revir, Thorahultsmåla i Värends revir, Härja 
n:r 10, Bonnarp n:r 8 i Ängelholms revir samt Heja n:r 2 
och Barnabro i Hallands revir, äfvensom genom försäljning 
af 3-42 har af utmarken till egendomen Frebo i Örbyhus 
revir och 25-74 har af utmarksarealen till egendomen Helgarö-
ängen under Sundbyholm i Gripsholms revir. 

De civila boställenas utmarksareal har icke under be
rättelseåret undergått någon förändring och utgjorde sålunda 
vid dess slut 12,326-68 hektar. 

Ecklesiastika boställens skogars areal utgjorde vid be
rättelseårets början 356,044-29 har men vid dess slut 
356,334-75 hektar. Denna arealförändring har uppstått 
dels därigenom att Byske församling i Västerbottens län 
till komministersboställe inköpt hemmanet Fällfors n:r 1 
med en utmarksareal af 174-90 har (Jörns revir), dels 
genom medtagande af kyrkoherde bostället Råda i Älfdals 
revir med en utmarksareal af 69-86 har samt dels där
igenom att utmarken till Sladabergs komministersboställe 
genom ägoförändringar vid laga skifte ökats med 45-70 har. 

Allmänna inrättningars hemmans skogar hafva icke 
under berättelseåret undergått någon arealförändring och 
omfattade sålunda vid årets slut en areal af 44,109-83 hektar. 

Stockfångstskogarnas areal, som vid berättelseårets början 
omfattade en areal af 82,458-13 hektar, har minskats med 
1,799-02 har därigenom att — såsom under rubrik krono
parker omnämnts — tvenne stockfångstskogar i Burträsks 
revir återfallit till kronan den 27 juni 1907, och utgjorde 
sålunda dessa skogars areal vid berättelseårets slut 80,659-11 
hektar. 

Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogars 
areal har icke förändrats under berättelseåret och utgjorde 
således vid dess slut 33,184·10 hektar. 

Allmänningsskogarna — däri inberäknadt häradsallmän-
ningar, sockenallmänningar, och de s. k. besparingsskogarna 
i Gäfieborgs och Kopparbergs län — omfattade vid berättelse
årets början en areal af 663,480·09 hektar. Deras areal har 
under året ökats dels genom inköp af 1/4 mantal Bryttsätter 
med en areal af 223·98 har till Hammarkinds häradsallmän-
ning i Kinda revir och dels genom inköp af 1/8 mantal 
Fröstorp med en areal af omkring 22·76 har till Åkerbo 
häradsallmänning och 1/4 mantal Svinsätter med en areal 
af 36·58 har till Memmings häradsallmänning i Finspångs 
revir. Allmänningsskogarnas areal uppgick sålunda vid be
rättelseårets slut till 663,763·41 hektar. 

Sammanlagda ytvidden af de allmänna skogarna utgjorde 
alltså vid berättelseårets slut enligt nu lämnade uppgifter 
7,141,802·60 hektar. Motsvarande summa föregående år var 
7,125,844·56 hektar. 

En särskild grupp af skogar bilda de s. k. renbetes-
fjällen i Jämtlands län, hvilka äro afsedda för lapparnas 
behof af renbete och 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 1,014,186·14 
hektar, har ökats genom inköp af tvänne torplägenheter 
inom Baksjönäsets bys ägor med en areal af tillhopa 60·62 
har, och uppgick sålunda vid berättelseårets slut till 
1,014,246·76 hektar. 

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

a) å kronoparker, kronans flggsandsplanteringar, öfcer-
loppsmarker, oafvittrade skogar och skogar till kronans ut
arrenderade jordbruksdomäner (Bil. 1 A, B och C): 

Sammanlagda kubikmassan häraf 
kubikmeter, motsvarande 2,147,920·7 
gående år. 

utgör 2,337,149·7 
kubikmeter före-

Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 
2,241,918·2 kbm. (Bil. 1 A), motsvarande 2,054,483·8 kbm. 
föregående år, utgjordes 26 procent af ved samt kol- och 
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tjärvirke, 21 procent af öfrigt smärre virke samt återstoden 
53 procent at' timmerträd och annat värdefullt virke. 

Till utsyningsberättigade utlämnades 69,525·9 kbm. 
(Bil. 1 B), motsvarande 60,833·6 kbm. föregående år. 

Till diverse ändamål, såsom till vissa allmänna bygg
nader, äfvensom till väganläggningar, hägnader m. m., verk
ställda utsyningar å allmänna skogar omfattade under året 
25,705·6 kbm. (Bil. 1 C), motsvarande 32,603·3 kbm. fore
gående år. 

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

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

motsvarande 7,085·1 kbm. föregående år. 

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

Motsvarande belopp föregående år utgjorde 5,106·9 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 104·0 kbm. föregående år. 

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

motsvarande 27,902·5 kbm. föregående år. 

e) å allmänningsskogar, som förvaltas af skogsstaten, 
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 167,838·3 kbm. föregående år. 

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

motsvarande 27,269·2 kbm. föregående år. 
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motsvarande 266,682·3 kbm. föregående år. 

f) å utbrutna stockfångstskogar, å nybyggen och krono
hemman samt skattehemman med inskränkt dispositionsrätt till 
skogen hafva på grund af § 53 i nådiga skogsförordningen 
den 26 januar i 1894 å t därt i l l berättigade utsynats (Bil. 9): 

motsvarande respektive 3,594 och 5,349 ekar samt 770 bokar 
om ti l lsammans 5,658· 1 kbm. föregående år. 

Virkets försäljning. Den vid slutet af år 1906 rådande 
lifligheten å t rä varumarknaden fortfor äfven under berättelse
årets första månad, men redan i februari förmärktes en af-
mattning. England höll sig tillbaka från marknaden eller 
fyllde sina behof från andra håll, och då öfriga köpare på 
kontinenten äfven till största delen vid denna tid fyllt sina 
behof, inträdde ett stillestånd, särskildt som de svenska trä-
varuexportörerna ej visade någon lust a t t sänka prisen. 
Detta t i l lstånd fortfor under hela våren och försommaren. 
Oaktadt prisen dittills vid inträifade små försäljningar 
hållits någorlunda uppe, inträdde snart en viss oro bland 
exportörerna. Sammanhållningen brast slutligen, prisen, 
särskildt å gran, men äfven å tall, sjönko från slutet af jul i 
och vidare under hela hösten betydligt under hvad som vid 
årets början betalts. Granbattensprisen hade tidigast visat 
tendens ti l l nedgång, och å de flesta dimensioner sänktes 
priset omkring 20 sh. per standard, t i l ls det åter blef någor
lunda fast. Hufvudorsaken till denna allmänna nedtryck-
ning i trävaruprisen torde vara a t t söka i den ekonomiska 
kris inom affärslifvet, som mot slutet af året var som mest 

märkbar. Byggnadsverksamheten afstannade så godt som 
öfverallt och i följd däraf efterfrågan å virke. Äfven in
verkade nog något konkurrensen från exportörer i Finland 
och vid Hvi ta hafvet. Oaktadt hvad här ofvan framhållits 
kan år 1907 i det stora hela taget anses som ett godt år 
för den svenska sågverksindustrien, i det en stor del af 
produktionen såldes ti l l de under årets första hälft rådande 
höga prisen. Efter denna allmänna öfversikt följer här ne
dan en närmare redogörelse för virkesförsäljningarna inom de 
skilda öfverjägmästaredistrikten. 

Luleå distrikt. Sedan utstämpling af för året enligt 
fastställdt utsyningsförslag till försäljning bestämda virkes
poster i vederbörlig ordning verkställts, hafva å offentlig 
auktion utbjudits dels från föregående är kvarstående 13,630 
träd dels under året utstämplade 322,311 t räd eller tillsam
mans 335,941 träd, hvaraf antagliga anbud afgåfvos å 304,451 
t räd . . De virkesposter, utgörande 31,490 träd, hvarå antag
liga anbud ej erhöllos, kvarstodo äfven vid årets slut oför
sålda. Förutom dessa utstämplingar hafva extra sådana 
försålts under hand, dels direkt af domänstyrelsen, dels 
genom revirförvaltarna efter pröfning af öfverjägmästaren, 
till en sammanlagd summa af 45,912 träd, hvarförutom genom 
jägmästarna verkställts underhandsförsäljningar af torra, vind-
fällda och mera skadade träd äfvensom af ved och tjärvirke. 
Totalsumman influtna medel för samtliga extra virkesförsälj
ningar inom distriktet utgör 140,650·17 kronor mot 87,102·69 
kronor föregående år. Medelpriset för å offentlig auktion 
försåldt virke från kronoparker utgör för hela distriktet 
2·60 kronor per träd eller 4·05 kronor per kubikmeter. Mot
svarande siffror voro föregående år 3·11 och 4 8 1 , alltså et t 
prisfall af cirka 16 %. Högsta part ipris för timmerträd er
hölls inom Råneträsks revir med kronor 5·00, lägsta inom 
Torneå revir med 0-40 kronor per träd. Lägsta partipriset 
vid auktionerna afgafs för inom Torneå revir utbjudna 7,910 
träd pappersmasseved med 0·25 kronor per träd. I fråga 
om medelpris för revir för auktionsvirke står Pärlälfvens 
revir först med 4·68 kronor per träd, hvarefter följa Pajala 
med 3·43, Gellivare och Storbackens med 3·22. Lägs ta 
medelpriset erhölls å Torneå revir med 1·59 kronor per träd. 
P å grund af stora snömassor och häftiga stormar har virkets 
utdrifning på flera håll försvårats, så att en del virke blifvit 
kvarliggande i skogen. Trots den långa och kalla våren 
har flottningen i allmänhet gå t t gynnsamt. P å sina ställen 
har höstflottning äfven ägt rum. 

Skellefteå distrikt. Vid offentlig auktion under hösten 
utbjödos ti l l försäljning från kronoskogarna utsynade 503,836 
träd och försåldes däraf 424,535 träd, under det att 79,301 
träd, å hvilka antagliga anbud ej afgåfvos, förblefvo osälda. 
Det försålda virket utgjorde en sammanlagd virkesmassa af 
217,263 kubikmeter, motsvarande 0·51 kbm. per träd. För
säljningspriset per t räd utgjorde i medeltal 2·69 kronor eller 
per kbm. 5·26 kronor. Härförutom har under året försålts 
dels medelst infordrande af skriftliga anbud, dels direkt 
under hand såväl hvad af 1906 års utsyningsbelopp kvar
stod osåldt från sagda år som ock afsevärda mängder rens
ningsvirke af torr, vindfälld och mera skadad skog samt 
tjärvirke och brännved. Försäljningen har skett å rot efter 
föregången utsyning och stämpling, hvarvid försäljnings-

motsvarande 860,881-7 kbm. föregående år. 

Af vrakek och bok hafva efter ansökan från 143 inne
hafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas utan 
vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp beviljats 
(Bil. 10): 
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priset i allmänhet bestämts före virkets afverkning, men 
rörande det mindre värdefulla torrvirket äfven till dels först 
sedan det afverkats och framkörts till flottled. Köpeskil
lingen för nnder hand försåldt virke härtill större del, 
163,388·73 kronor, af köparne inlevererats till vederbörande 
uppbördsman och endast en mindre del, 5,678·04 kronor, 
uppburits af revirförvaltningen och redovisats i resp. kassa
redogörelser. Frän ecklesiastika boställenas skogar har för
sålts dels å auktion under hösten 2,451 träd för ett medel
pris per träd af 3·44 kronor eller per kbm. 5·50 kronor. 
Under hand har från samma skogar försålts 162·4 kbm. torr
virke m. in. för en summa af 54·50 kronor. Från socken-
allmänningarna inom Arjepluogs och Arvidsjaurs socknar 
har försålts dels å auktion genom länsstyrelsen 33,058 träd 
för 96,012·95 kronor, dels under hand genom revirförvalt
ningen 17,301 torra och vindfällda träd samt 2,592 kbm. 
ved och tjärvirke för 5,296·93 kronor. Afverkningen och 
virkesutdrifningen försvårades afsevärdt af ofta förekom
mande häftiga snöfall och yrväder, hvarjämte snösmältningen 
på våren försiggick ovanligt tidigt och hastigt; i följd häraf 
kvarstodo vid vinterns slut ej obetydliga mängder utsynade 
och försålda träd att afverkas vintern 1907—1908. Flott-
ningen, gynnad af riklig vattentillgång, försiggick raskt 
och utan större svårigheter, hvarvid dock genom det starka 
vattenflödet flottledsbyggnaderna hårdt frestades samt här 
och hvar delvis ramponerades. 

Umeå distrikt. Ordinarie utstämplingarna hafya i hufvud
sak uttagits genom timmerblädning, delvis äfven genom trakt-
blädning eller trakthuggning, den extra utsyningen åter i 
form af rensningshuggning, hvarvid tillvaratagits torr, 
vindfälld och brandskadad skog samt tjärved. Hufvudsak
ligen utgöras dessa utstämplingar af gröfre virke, därvid 
dock kan konstateras en sänkning af timmerdimensionen, 
hvarjämte under början af året »sega» och torra träd synts 
få allt större afsättning, hvaremot dylikt virke emot slutet 
af året rönt ringa efterfrågan. Eran de mera centralt be
lägna reviren samt Norra Lycksele och Asele revir fram-
hålles, att småvirket i form af props och pappersmasseved 
vinner allt större åtgång till fromma för en rationellare 
skogsskötsel. Försök med uppbuggning af ved å krono
parker intill järnvägslinjen hafva med fördel för kronan 
utförts inom Degerfors revir. Under berättelseåret från 
distriktets allmänna skogar såldt virke utgör 415,209·27 
kbm., till utsyningsberättigade utlämnadt virke 10,949·44 
kbm. och till diverse ändamål användt virke 2,115·92 kbm. 
eller sammanlagdt 428,274·63 kubikmeter. 

Motsvarande virkesbelopp var 

understigit det år 1906 försålda, som var 532,879·77 kubik
meter. Orsaken till denna afsevärda minskning i försälj
ningsbeloppet torde uteslutande böra tillmätas den under 
årets senaste månader rådande stagnationen inom trävaru
rörelsen, hvilken varit föranledd af en allmän affärskris 
inom och utom landet. — Redan i sammanhang med för
valtningsförslagets upprättande hemställde jägmästaren i 
Sorsele revir om anordnande af nödhjälpsafverkningar från 
därvarande kronans marker. Denna framställning blef af 
domänstyrelsen godkänd, och skulle sålunda till dessa för 
beredande af arbetsförtjänst medgifna afverkningar hänföras 
dels redan utstämplade, från förra nödhjälpsafverkningen 
kvarstående 2,477 träd, dels tvänne af årets virkesposter om 
tillsammans 5,601 träd, dels ock efter utsyning å oafvittrad 
kronomark samt å vissa trakter nedanför kulturlinjen 8,000 
träd, således sammanlagdt 16,078 träd. Till dessa arbeten 
anvisade domänstyrelsen ett belopp af 15,000 kronor. Sedan 
Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande i Västerbottens län 
i anledning af det mindre gynnsamma skörderesultatet inom 
länets lappmarker hos domänstyrelsen framhållit önskvärd
heten af att jämväl åtgärder beträffande Stensele och Vil
helmina revir vidtoges för beredande af arbetsförtjänst åt 
den däraf behöfvande delen af befolkningen, på sätt redan 
skett inom Sorsele revir, föreskref styrelsen, att dylik af
verkning skulle anordnas af omkring 20,000 träd utaf medelst 
skriftliga anbud utbjudna, men oförsålda vindfällda och torra 
träd inom Stensele revir samt af omkring 15,000 därför 
lämpliga träd inom Vilhelmina revir. De till afverkning 
sålunda bestämda träden skulle vidare så fördelas inom 
socknarna, att den behöfvande befolkningen å skilda orter 
kunde erhålla arbete samt att arbetarna skulle betalas efter 
i orten gängse pris, hvilka sålunda icke finge öfverskridas. 
Redovisning skulle sedermera lämnas särskildt för hvarje 
virkespost för att utröna huru stor behållning kronan däraf 
kunde komma att erhålla. De här ofvan ifrågasatta afverk-
ningarna kunna ej sägas ha i egentlig mening påbörjats 
under året, enär dels förberedande arbeten fordrade en lång 
tid och dels myrmarker och bäckar icke förrän så sent till-
fröso, att timmerkörning omöjliggjordes förr än strax före 
nyåret. — Virkesprisen hafva, på grund af det förlamande 
inflytande, som förenämnda penningkriser haft å världs
marknaden och som äfven menligt inverkat på trävaru-
konjunkturerna, under berättelseåret undergått stora för
ändringar. Från att vid årsskiftet och ännu under vår
vintern hafva varit ovanligt höga, sjönko de fram emot som
maren samt sedermera under hösten och förjuls vin tern till 
belopp, utgörande minimum för senaste fem år, och syntes 
vid årsskiftet ej undergå någon förändring. Detta prisfall 
tog sig uttryck bland annat däri, att då anbud ä de virkes
poster inom Norra Lycksele revir som vid första höstauktio
nen inför Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande utbjudits 
utan att komma till försäljning, sedermera infordrades, betyd
ligt lägre anbud afgåfvos än vid denna auktion. Vid de försälj
ningar å offentlig auktion af virke från allmänna skogar 
inom distriktet, som under året hållits, hafva inalles ut
bjudits 180 stycken virkesposter. Af dessa återstodo vid 
årsskiftet 43 stycken oförsålda, ett förhållande som påtag-
ligen är en direkt följd af ofvan omförmälda orsaker. Hvad 

eller i medeltal för de senaste sex åren 481,617·72 kubik
meter. Ehuru det för berättelseåret utstämplade virkes
beloppet till kvantiteten ej mycket understigit det i medel
tal under de senare åren utstämplade, så har dock det för
sålda virkesbeloppet med icke mindre än 117,670·50 kbm. 



b) Under hand försåldt virke från kronans skogar. 

a) Å auktion försåldt virke från kronans skogar. 
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som under berättelseåret haft bästa afsättningen är, förutom 
i allmänhet smärre dimensioner, pappersmassevirke, särskildt 
efter Ängermanälfven, samt ved och vedskog i revir med 
järnvägskommunikationer. — Trots svåra väderleksförhål
landen i form af hopade snömassor under vårvintern och 
ofrusen mark under förjuls vintern hafva drifningarna i all
mänhet kunnat slutföras. Genom den hastiga snösmält
ningen förorsakades dock här och hvar resthyggen, hufvud
sakligen af torr och vindfälld skog. Flottningsarbetet har 
gynnats af tvenne fjällfloder, af hvilka den ena medförde 
ett ovanligt högt vattenstånd i hufvudälfvarna Urnan och 
Vindeln. 

Mellersta Norrlands distrikt. A de under hösten hållna 
virkesauktionerna såldes från kronans skogar inom distriktet 

254,189 sågtimmerträd för en sammanlagd köpeskilling af 
l,112,259·73 kronor. Motsvarande siffror föregående år voro 
204,293 och 1,023,764·14. Medelpriset för å auktion sålda 
timmerträd från kronans skogar utgjorde 4·38 kr. mot 5·01 
kr. föregående år eller cirka 13 % minskning, beroende på 
de under senare delen af berättelseåret tryckta konjunkturerna. 
Under hand försåldes från kronans skogar 368,899 torra och 
vindfällda träd samt oväxtliga träd af mindre dimensioner 
för en summa af 374,288-85 kronor eller per träd 1·01 kronor 
äfvensom l41,020·9 kbm. ved och kolvirke för 30,825·20 kronor 
eller 0·22 kr. per kbm. Nedanstående tablåer lämna närmare 
upplysningar angående såväl timmerträdens dimensioner och 
beskaffenhet som kronoparkernas årsafkastning i förhållande 
till skogsmarksarealen m. m.: 
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c) Virkesafkastningens förhållande till skogsmarksarealen. 

Till jämförelse lämnas följande uppgifter för distriktet från föregående år. 

Från de ecklesiastika skogarna inom distriktet såldes å 
auktioner sammanlagdt 93,613 sågtimmerträd samt under 
hand 70,482 skadade, torra samt trögväxande mindre t räd 
äfvensom 47,526·7 kbm. ved och kolvirke. Sammanlagda för
säljningssumman härför utgjorde 378,271·58 kronor. Utdrif-
ningen af virket har inom Västernorrlands län försiggått 
under ogynnsamma förhållanden, beroende dels på at t under 
varvintern snösmältningen började ovanligt tidigt, hvilket 
förorsakade en del resthyggen, dels därpå, at t skogsarbetarna 
inom länet sammanslutit sig och genom strejker åstadkommit 
stagnation i arbetet. Dessa strejker inverkade äfven i någon 
man ogynnsamt på flottningen, men denna kan dock sägas 
ha försiggått normalt. Inom Jämtlands län försiggick såväl 
utdrifningen som flottningen gynnsamt. 

Gnfte-Dala distrikt. Det utsynade virket har i allmän
het försålts å rot och å offentlig auktion. Undantag här
ifrån utgör det virke, som å en del kronoparker af kronans 
arrendatorer kolas eller upphugges till ved. Försäljningar 
af kol hafva ägt rum från kronoparkerna Kloten, Laxsjö, 
Nisshyttan och Grönsinka, samt af ved från Klotens och 
Xisshyttans äfvensom i mindre skala från Holms och Gran
gärde m. fl. kronoparker. Under det att inom Gäfleborgs 
län allt å auktionerna utbjudet virke försåldes, blefvo inom 
Kopparbergs län en del virkesposter osålda, men hafva dessa 

sedan till största delen genom Eders Kungl. Maj:s befall-
ningshafvande eller enligt dess bemyndigande genom revir
förvaltarna äfven funnit af sättning. Vid årets slut kvar-
stodo osålda 15 större och mindre poster inom 5 olika revir. 
Virkesprisen hafva vid försäljningarna i allmänhet varit till
fredsställande. Medelpriset å rot för sågtimmerträd utgjorde 
högst — inom Gästriklands revir — 10·58 kronor per kbm. 
och lägst — inom Västerdalarnes revir — 5·88 kronor. Medel
priset per styck af sågtimmerträd var inom Västra Hälsing
lands revir högst — 5·78 kronor — och inom Klotens revir 
lägst — 2·31 kronor. Till timmer och ved duglig torrskog 
har under året rönt liflig efterfrågan inom de nordligare 
reviren. Timmerdrifningarna försvårades dels genom rikligt 
snöfall vid årets början, dels genom tidig och hastig snö
smältning, särskildt i Hälsinglands- och de öfre Dala-reviren. 
Timret hann dock i allmänhet uttagas, hvaremot kolvirke och 
pappersved mångenstädes blef kvarstående. Inom distriktets 
sydliga revir försiggingo drifningarna mera normalt. Elott-
ningarna hafva öfverallt gåt t lyckligt. Så har på grund af 
den rikliga vårfloden virke från Dalälfvens bifloder norr om 
Idre kunnat under året föras ned till kusten, en flottning 
som i vanliga fall brukar taga två år. 

Bergslagsdistriktet. I allmänhet har al l t virke, som ut-
tagits genom t rak t - eller beredningshuggning, försålts å rot, 
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hvaremot rensnings- och hjälpgallringsvirke till största delen 
upphuggits i lämpliga sortiment före försäljningen. En del 
sågadt virke har försålts från Grönbo 3ag. Försäljningen 
har i allmänhet skett å auktion, men äfven under hand 
medelst ingifvande af förseglade anbud, hvilket försäljnings-
sätt flerstädes måst tillgripas, då nöjaktiga pris vid auk
tion ej uppnåtts. En del smärre poster hafva därjämte 
direkt försålts under hand. A häradsallmänningarna har 
virket dels fördelats in natura, dels försålts i smärre poster, 
hvarvid behållningen tillförts allmänningskassan. Virkes
prisen hafva varit goda, och förspordes ej någon egentlig 
sänkning vid tiden för virkesauktionerna. Kolpriset sjönk 
dock med 1 ä 2 kronor per storstig, hvaremot priset å ved 
och pappersmasseved väsentligt stigit. Kolved efter gall
ringsvirke har dock exempelvis å Grönbo kronopark kunnat 
realiseras med ett nettovärde å rot af 3·32 kronor per kbm. 
Virkets utdrifning har försiggått gynnsamt. 

Östra distriktet. Af under året såldt virke från de all
männa skogarna inom distriktet har 49 % försålts upphugget 
i olika sortiment och 51 % å rot. Häraf har 60 % försålts å 
auktion och 40 % under hand. Några virkesposter kvarstodo 
vid årets slut osålda å rot inom Stockholms, Gripsholms, 
Nyköpings, Ombergs och Kinda revir. Virkesprisen på 
sågad vara föllo under senare delen af året, i synnerhet för 
bredare och gröfre dimensioner. Däremot stego vedprisen 
högst väsentligt, likaså voro prisen å pappersved och sär
skildt props i stigande. Väderleksförhållandena voro i början 
på året gynnsamma för virkesutdrifningen, men blidväder 
inträffade tidigt, så att här och hvar en del virke blef kvar 
liggande i skogarna. I slutet af året föll mycket snö, men 
på ofrusen mark, hvarför inga virkesdrifningar då kunde 
företagas. 

Västra distriktet. Virket från de allmänna skogarna 
säljes dels rotstående, dels upphugget och företrädesvis å 
auktion, mindre ofta under hand. A de stora kronoparkerna 
Skagersholm, Granvik och Forsbacka, hvarest för bedrifvande 
af ett fullt rationellt skogsbruk finnes tillräckligt af goda 
arbets- och körkrafter — något som å många skogar saknas 
eller hvarpå. brist råder — upphugges hela årsafverkningen i 
lämpliga sortiment och framköres till lastplatser. Försälj
ningen sker sedan i större poster under hand. A härads
allmänningarna inom distriktet säljes årsafverkningen å auk
tion. De virkessortiment som mest förekomma äro skepps
timmer, såg- och byggnadstimmer, pitprops, pappersved, 
slipers, träkol samt bättre och sämre brännved. De fordom 
inom distriktet förekommande långvedarna, som omfattade 
virke af olika slag, ehuru apteradt till samma längd, synas 
nu dess bättre hafva försvunnit. Virkesprisen hafva under 
året varit ovanligt höga och högre än på långliga tider. 
Mot senhösten föllo dock prisen, så att de mot slutet af året 
skedda ståndskogsförsäljningarna flerstädes gingo trögt och 
betingade sämre priser än året förut. Priset å brännved 
steg dock mot slutet af året och betalades denna vara synner
ligen väl. Så kunde för björkved vid Vänern erhållas 24 
kronor för 4 alnars famn om 2·6 kbm. fast mått. För props 
och pappersved kunde under sensommaren vid Vänern be
tingas ända till 40 kr. per kubikfamn. Vid kronoparken 
Skagersholm erhölls för sågtimmer, lastadt å järnvägsvagn 
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i Finnerödja, nära 40 öre per kbfot toppmätning, och sågtimret 
från kronoparken Forsbacka betingade vid kronopärkens såg 
8 km. från hamnplats 34·8 öre per kbfot toppmätning. Trä
kolen från kronoparken Skagersholm ha betingat 24 kronor 
och från kronoparken Granvik 20·13 kronor, allt stjälpstig 
om 40 hl. vid Finnerödja och Igelbäcken. Träkol från 
kronoparken Forsbacka ha betingat 19·50 kronor per stig 
efter kuberad järnvägsvagn i Åmål. Jämför man de inom 
olika revir erhållna virkespris, finner man att afsevärdt 
högre sådana erhållits, där virket försålts upphugget, än där 
det sålts å rot. Virkesutdrifningen har öfver hufvud taget 
försiggått under gynnsamma omständigheter. Efter orts
förhållandena förefanns nämligen under årets första månader 
god tillgång på strö å väl underfrusen mark. 

Smålands distrikt. Virket säljes i allmänhet å offentlig 
auktion, fördeladt i lämpliga försäljningsposter. Under hand 
säljes hufvudsakligen en del upphugget berednings-, rens
nings- och röjningsvirke samt småposter af sämre ek. För
säljning å rot i större poster har för fastlandet och 
beträffande timmerskog äfven för Boda kronopark visat 
sig förmånligast, enär af dylikt virke endast en ringa del 
användes för ortens behof, hvaremot större delen förädlas 
för skeppning eller går till de flerstädes förefintliga snickeri
fabrikerna för tillverkning af möbler samt hufvudsakligen 
dörrar, fönster, boiseringsbräder och andra byggnadssnickerier. 
En särställning intages af Boda och Visingsö kronoparker 
beträffande förnämligast mindre virkessortiment samt torr 
och vindfälld skog, som förmånligast afyttras under hand, 
dels upphugget, dels å rot samt i små poster för ortsbefolk
ningens behof. 

Inom några revir kolas gallrings- och rensningsvirke 
dels för kronans räkning, dels af köparne. A skogar med 
någorlunda godt läge i förhållande till järnväg, hamn eller 
flottled har dylikt virke i stora kvantiteter upphuggits till 
pitprops och under året betingat visserligen, såsom alltid är 
fallet med denna vara, mycket växlande, men dock i all
mänhet höga pris. A de skogar, där afverkningen är 
obetydlig, öfverhålles denna ofta ett eller annat år, då 
som ofvan nämnts, det visat sig fördelaktigare att utbjuda 
större försäljningsposter. Virkesprisen ha för olika revir, 
ja till och med för samma revir varit mycket växlande, så 
att köplusten vid den ena auktionen varit stor, å en annan 
ringa. I stort sedt, kan dock virket sägas hafva betingat 
bättre pris, än man kunnat vänta, detta till stor del beroende 
på dess bättre kvalitet och utseende i jämförelse med virke 
från flertalet enskilda skogar inom distriktet. En i allmän
het inom hela distriktet snörik och god vinter har under
lättat virkesutdrifningen, så att jämförelsevis få sålda virkes
poster blifvit kvarliggande i skogarna. 

Södra distriktet. Såväl det upphuggna virket som 
det a rot stående har i allmänhet försålts å offentlig 
auktion. Inom Blekinge-Ahus revir hafva dock äfven 
större försäljningsposter af upphugget virke afyttrats under 
hand genom infordrande af skriftliga anbud, emedan det 
visat sig, att vissa större spekulanter slagit sig tillhopa 
och sökt nedtrycka prisen. Dessa hafva i allmänhet varit 
tillfredsställande. Inom Hallands revir hafva dock en 
del virkesposter blifvit osålda vid därå hållen auktion på 
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grund af alltför låga anbud. Virkesutdrifningen har i regel 
fortgått utan störande naturhinder, och endast i ett par fall 
har förlängd afforslingstid måst sökas. 

För virkesprisens växlingar inom distriktens särskilda 
revir redogöres i Bil. 11. 

Väganläggningar. Luleå distrikt. Spångning och röj
ning af gångvägar och skogsstigar samt byggande af mindre 
vägstycken har företagits för en kostnad af 1,394-83 kronor. 
Härmed har spånglagts en sträcka af 8,400 meter. Inom 
Bodens revir hafva å allmän landsväg reparationer dessutom 
verkställts för 885.50 kronor. 

Skellefteå distrikt. Vägarbeten hafva under året ut
förts i jämförelsevis stor utsträckning, hvilka arbeten be
stått i dels brytande af enklare körvägar, afseende utfarts
vägar öfver kronoparkerna från kronojägareboställen och 
skogstorp, dels upphuggning af gångstigar och spångning 
öfver sumpmarker samt dels reparationer och förbättringar 
af äldre vägar. I Varriså revir har fortsatt brytning ägt 
rum af väg mellan Storvargisträsk och den s. k. Televägen 
öfver skogstorpet Junka; af väg mellan Kittajaur och Aborr-
träsk samt utfartsväg för kronojägarebostaden Alfsborg, ut
görande en sammanlagd vägsträcka af 6,293 m. för en kostnad 
af 2,167-49 kr. I Malmesjaurs revir: vägbrytning af sträckan 
Muoskosel—Jägna samt Muoskosel—Ljusträsk, 19,722 in. för 
en kostnad af 5,307-75 kr. Öfre Byske revir: vägbrytning 
mellan Auktsjaur (vid landsvägen Arvidsjaur—Muoskosel) 
och Lomträsk, 4,600 m. för en kostnad af 3,442-18 kr-
Älfsby revir: fortsatt vägbrytning mellan Lill-Lafver—As-
träsk och mellan Trastträsk— Petbergsliden, 3,100 m. för en 
kostnad af 1,726-85 kr. Sammanlagda kostnaden för väg
arbeten inom distriktet uppgår alltså till 12,644-2 7 kronor; 

hvarförutom nya spångningsarbeten, lagning af äldre 
spångvägar samt upphuggning af stigar verkställts för till
sammans 2,371-96 kronor. 

Umeå distrikt. Väganläggningar, hufvudsakligen be
stående uti spångning samt upprensning af gångstigar, 
hafva under året företagits inom Hållnas skolrcvir (äfven å 
en utfartsväg från kronoparken Skatan), Södra Lycksele, 
Norra Lycksele (äfven å en vinterväg), Asele, Stensele, Vil
helmina, Fredrika och Anundsjö revir. Båtar och båthus 
för båtleders anordnande hafva anskaffats inom några revir. 

Mellersta Norrlands distrikt. Inom samtliga revir hafva 
väganläggningar förekommit till följande utsträckning: ny
anläggning af vägar 16,279 meter, spångning af vägar och 
stigar 13,747 meter samt upphuggning och rensning af stigar 
69,730 meter, hvarförutom gamla vägar förbättrats och 
grusats m. m. För väganläggningar har sammanlagdt ut
betalts: å kronan omedelbart förbehållna skogar 4,268-72 kr., 
å ecklesiastika skogar 196-20 kr. och å renbetesfjällens skogar 
5,589-49 kr. eller tillhopa 10,054-41 kronor. 

Gäfte—Bala distrikt. Efter af Eders Kungl. Maj:t 
lämnadt tillstånd har af Hamra kapellag påbörjats väg
byggnad öfver Hamra kronopark från Fågelsjö station å 
Orsa—Svegs järnväg till allmänna landsvägen till Fågelsjö 
by. Den af revirmedel anlagda vägen till kronojägare-
bostället Mosseberg å Älfdalens kronopark har under året 
färdiggrnsats. Inom Klotens revir hafva nya vägar byggts 

för en kostnad af något öfver 2,000 kronor samt till för
bättringar å äldre vägar användts cirka 3,200 kronor. För
bättringar å äldre vägar samt spångning m. m. af skogs
stigar hafva dessutom ägt rum å Hamra, Of vansjö, Älf
dalens, Nisshyttans och Grönsinka kronoparker. 

Bergslagsdistriktet. Såväl anläggning af nya utfarts
vägar och vägar afsedda för virkestransport som ock repara
tionsarbeten hafva under året utförts å ett stort antal af de 
allmänna skogarna inom distriktets flesta revir för en sam
manlagd kostnad af 6,100-62 kronor. 

Vägarbetena inom Östra, Västra, Smålands och Södra 
distrikten hafva å allmänna skogar under berättelseåret haft 
nedanstående omfattning: 

Flottledsarbeten. För underlättande af timmertransporten 
hafva under året, liksom förut, en del arbeten verkställts i 
kronans vattendrag, bestående dels i nybyggnader af dammar, 
kistor och dylikt, dels i kompletteringsarbeten och repara
tioner af äldre byggnader. Tillsynen af dessa arbeten har 
varit anförtrodd åt vederbörande revirförvaltare med biträde 
af särskildt anställda byggmästare. Förberedande under
sökningar och rent tekniska utredningar hafva verkställts 
af statens flottledsingenjör. Följande arbeten hafva under 
året utförts. 

Luleå distrikt. Af för året anvisadt anslag till distriktets 
flottleder, hvilket utgått med 33,700 kronor, hafva, inberäknadt 
274-52 kronor handtlangningskostnader för flottledsingenjören, 
27,717-59 kronor kommit till användning, fördelade på de 
olika reviren och flottlederna såsom framgår af nedanstående 
redogörelse: 
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Skogsträdens frösätlning. För hela landet uppgifves 
tillgången på 2-års tallkott från 1906 urs blomning och 
kottsättning vara ringa eller ingen. Dessutom har den 2-
åriga tallkotten i allmänhet vari t småväxt och af så dålig 
beskaffenhet, a t t den i de flesta fall ej förmått lämna gro
bart frö. Klängningen af kött har äfven inom reviren under 
berättelseåret varit obetydlig. Arets tallkottsättning har 
äfven varit yt ters t klen, endast inom några revir täm
ligen god. 

Tillgången på grankott (efter årets blomning) har äfven 
vari t y t ters t obetydlig öfver hela landet. Berättelseåret kan 
därför som fröår betraktadt anses enastående dåligt. Då 
blomningen mångenstädes var riklig, torde den ringa frö
sättningen till stor del få anses bero på sommarens rikliga 
nederbörd och däraf följande låg temperatur. 

Tillgången på björkfrö, ek- och bokollon samt rönnbär 
uppgifves från södra delarna af landet likaledes hafva varit 
ytterst r inga samt löfträdsfröet i allmänhet knappast 
grobart. 

Skogsodling och åtgärder för återväxtens befrämjande. 
Inom de norra distriktens blädningsskogar förekommer skogs
odling fortfarande blott undantagsvis och i mindre skala, och 
man stöder hufvudsakligen återväxten på själfsådd. Genom 
afverkningens rationella uttagande, dikningar och bäckrens
ningar, men äfven genom direkta åtgärder såsom hyggesrens
ning, risbränning och utgallring af löfskog har man emeller
tid här sökt främja den naturliga föryngringen. I de södra 
distriktens trakthuggningsskogar bedrifvas åter skogsodlings
arbeten i vidsträcktare grad. Omfattningen af dylika arbeten, 
såväl skogsodling som andra direkta åtgärder för återväxtens 
befrämjande, framgår af efterföljande tabell, hvari dock ej 
ingå de hyggesrensningar, som inom de norra distriktens 
blädningsskogar utförts genom ett t i l l följd af förbättrade 
afsättningsförhållanden — bland annat genom kubikfotflott-
ningens införande i en del vattendrag — möjliggjordt ut
tagande af oväxtliga träd af smärre dimensioner, som lämpa 
sig till kol- och pappersmasseved. 

Skogstjänstemännens berättelser innehålla angående åter
växten i hufvudsak följande: 

Luleå distrikt. Då på grund af att tidigare utförda 
sådder med frö från södra delarna af landet i allmänhet 
visat dåliga resultat med plantorna topptorra eller snötryckta, 
har man i allmänhet — äfven i sådana fall, då ett tillgripande 
af direkta kulturåtgärder varit synnerligen påkalladt — varit 

Umeå distrikt. Syner i enlighet med § 2 af gällande 
flottningsstadga hafva af statens flottledsingenjör verkställts 
dels inom Vilhelmina revir å två vattendrag, Mesjöarne med 
Tjärnäsbäcken samt Hvalsjön med Hvalsjöbäcken t i l l dess 
utlopp i Idvattenån, berörande respektive kronoparkerna 
Meselberget och Torfsjöån, dels inom Norra Lycksele revir 
å äfvenledes två vattendrag, Rågobäcken och Stangobäcken, 
hvilka äro a t t anse såsom naturliga utforslingsleder för 
vissa delar af kronoparkerna Bjurbäckslandet, Rågoberget 
och Löparen. 

Gäfle—Dala distrikt. I Kvistabäcken — bivatten till 
Ljusnan — hvilken genomrinner Gäddsjö kronopark i Norra 
Hälsinglands revir t i l l kronoparkens hela längd, hafva på 
föranstaltande af Marina sågverksaktiebolag föregående år 
påbörjade arbeten fortgått för dess inrättande till allmän 
flottled, och beräknas årets utsyningar å kronoparken däri 
kunna utflottas under år 1908. Likaså har södra Enån, 
som genomrinner Gränningsvallens kronopark, genom Berg-
vik-Ala nya bolags försorg ånyo flottbargjorts. 

Hägnadsarbeten. I Umeå distr ikt har inom Sorsele 
revir en del hägnadsarbeten verkställts för a t t skydda de 
å kronoparkerna belägna disponerade ströängarna. Inom 
Gäfle—Dala distr ikt har af landtmätare hägnadsdelning 
verkställts för Nisshyttans kronopark inom Kopparbergs 
revir samt inom en del öfriga revir nya hägnadsarbeten och 
reparationer utförts för en sammanlagd kostnad af 460·92 
kronor. Inom öfriga distrikt, där hägnadsarbeten i rä t t 
afsevärd utsträckning verkställts för fredande af kulturer 
och återväxt, hafva de haft följande omfattning: 

Storbackens revir. Reparationsarbeten i Aimo-
bäcken 261·05 kr. 

Handtlangningskostnader 274·52 » 

Skellefteå distrikt. Till bestridande af kostnaderna för 
inom distriktet föreslagna flottledsarbeten har under året 
vari t anvisadt e t t anslag af tillsammans 41,000 kronor, 
hvaraf under året kommit t i l l användning 27,467·87 kronor, 
sålunda fördelade å resp. revir och vat tendrag: 
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hänvisad till naturlig föryngring, så länge icke tillgång på 
i orten samladt och klängdt frö förefinnes. Emellertid har 
inan för att i största möjliga mån underlätta själfsådden 
vid afverkningarnas utförande sökt tillämpa de för hvarje 
trakt med hänsyn till föryngringen lämpligaste metoderna, 
hvarjämte afdikningar, bäckrensningar äfvensom hygges
rensningar och löfträdsgallringar företagits. 

Skellefteå distrikt. Äfven här har bristen på frö af 
norrländskt ursprung förhindrat några större kultnrarbetens 
utförande, där sådana eljest kunnat ske. De utförda såd
derna äro att anse mera såsom försöksarbeten och man 
har i allmänhet måst inskränka sig till åtgärder för be
främjande af den naturliga återväxten. 

Umeå distrikt. Skogsodling, hufvudsakligen genom sådd, 
har förekommit inom ett flertal revir, och väderleken har 
under året varit synnerligen gynnsam för kulturerna. Äfven 
den naturliga återväxten har, särskildt å brandfält och mark-
beredda hyggen, gått väl till, särskildt hvad tallen beträffar. 
Ärstillväxten har, sannolikt på grund af den starka neder
börden och den under vegetationsperioden rådande låga tem
peraturen, nedsatts — i synnerhet har detta varit fallet hos 
granen. 

Mellersta Norrlands distrikt. Återväxten kan i allmän
het anses vara tillfredsställande, dock har densamma inom 
ett flertal revir lidit skada genom beteskreatur. Tidigare ut
förda löfträdsgallringar hafva på sina ställen visat sig synner
ligen gynnsamma för den kvarvarande barrskogens tillväxt. 

Git'fle— Bala distrikt. Arets kulturer hafva på grund 
af sommarens regniga väderlek i allmänhet gått väl till. 
Återväxten, som inom de flesta revir kan anses tämligen 
tillfredsställande, har dock inom vissa trakter skadats af 
beteskreatur, särskildt får och getter. 

Bergslagsdistriktet. Skogskulturerna ha i allmänhet gått 
väl till. Höstkultur med äldre och kraftigare plantor, som 
inom ett -revir utförts, har lyckats väl, hvaremot höstsådd 
eller plantering med ettårig tall ej visat något lyckligt 
resultat. 

Östra distriktet. Skogsodlingarna hafva gynnats af 
riklig nederbörd och därför öfver allt gått väl till, ehuru 

brist på sol och värme under sommaren gjort, att sådd
plantorna i allmänhet äro små. 

Västra distriktet. Sommarens kalla och regniga väder
lek har för årets sådder varit ogynnsam. Sådderna kommo 
sent upp, och de späda plantorna hunno ej under vegetations
perioden nog kraftigt utveckla sig, hvarför fara föreligger, 
att desamma skola å mark, som besväras af uppfrysning, 
kommande vår duka under. För äldre sådder tycks väder
leken däremot hafva varit gynnsam. 

Smålands distrikt. Återväxten kan å skogsmarken i 
allmänhet anses rätt tillfredsställande. Inom Värends revir 
äro t. ex. nu alla gamla kalmarker försedda ped återväxt, 
ehuru hjälpkultur äfven där delvis fordras. Årets kulturer 
hafva i allmänhet gått synnerligen väl till. Resultatet af 
inom några revir försökt bredsådd kan ännu ej bedömas. 

Södra distriktet. Årets kulturer ha på grund af den 
fuktiga väderleken gått mycket väl till. Några starka natt
froster i maj och juni anställde dock betydlig skada på ek-
och bokåterväxten. 

Dikningsarbeten å de allmänna skogarna. Under detta 
liksom under de senaste sju åren har för afdikniDg inom de 
sex norra länen varit anvisadt ett anslag af 150,000 kronor. 
Såsom framgår af denna berättelse under rubriken »finan
serna» har dels detta anslag kommit till användning, dels 
ett belopp af 9,057·69 kronor utgörande behållning frän an
slaget för år 1906. Af bil. 14 framgår närmare diknings-
arbetenas omfattning inom de olika reviren och distrikten. 

Under berättelseåret hafva därjämte följande undersök
ningar och planläggningsarbeten för sankmarksdikningar och 
bäckrensningar utförts, nämligen: 

i Luleå distrikt för komplettering af äldre diknings-
företag inom Kalix, Råneå och Bodens revir å en samman
lagd areal af cirka 500 hektar; 

i Skellefteå distrikt för kompletteringsdikning af Tvärå-
myren och Fjuskullmyrarna om tillhopa 805·89 har inom 
Piteå revir, hvarvid nya marker tillkommit, så att arealen 
nu beräknats uppgå till minst 1,000 har, samt inom Bur
träsks revir afslutande af år 1906 påbörjade undersökningar 
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af myrmarker å Dalkarlså f. d. privilegieskog, och skola 
planer därstädes upprättas för sammanlagdt 772·87 har myrar 
och försumpade marker; 

i Umeå distrikt myrtrakter å kronoparken Aborrträsk 
inom Norra Lycksele revir och å kronoparken Långmyråsen 
inom Bjurholms revir med tillsammans 28,826 m. stakade 
diken och 2,480 meter bäckrensning; 

i Gäfle-Dala distrikt å den norr om österdalälfven be
lägna delen af Älfdalens kronopark i och för upprensning 
af Mossebäcken i sin helhet samt för utdikning af såväl 
Mossebergsmyren som en del af Snöskallfliot. 

Inom de södra distrikten hafva dikningarna ä de all
männa skogarna haft följande omfattning: 

Skogstorpsanläggningar. Skogstorpens antal uppgick 
vid slutet af föregående år till 674 stycken, men har under 
berättelseåret ökats med 131 stycken, hvarför deras antal 
vid dess slut utgjorde 805. Ett flertal ansökningar hafva 
under året afslagits, enär antingen sökandena ansetts olämp
liga som torpare eller de ansökta platserna icke varit för 
ändamålet tjänliga, och vid årets slut voro många dylika 
ansökningar under utredning. Byggnadsskyldigheterna hafva 
under året fullgjorts vid 24 torp, och har till torparne ut
betalts statsbidraget härför med 500 kr. hvardera eller sam
manlagdt 12,000 kronor. I brist på sökande stodo vid årets 
slut 6 skogstorp åbolediga. Fullt bebyggda voro då 267 torp. 

Skogseldar. På grund af vårens och sommarens ihållande 
nederbörd hafva skogseldarna under berättelseåret inskränkts 
till ett minimum. Så hafva inom Luleå, Skellefteå och 
Umeå distrikt å allmänna skogar de af elden härjade om
rådena endast uppgått till respektive 6, 15·30 och 75 har. 
Från hvartdera af Mellersta Norrlands och Gäfle-Dala distrikt 
omnämnes en mindre skogseld, men från Bergslags och Östra 
distrikten ingen enda sådan. I Västra distriktet ha några 
skogseldar af ringa omfattning yppat sig inom Svältornas 
och Bohus revir, i Smålands distrikt ingen och slutligen 
inom Södra distriktet tvenne smärre skogseldar inom respek
tive Engelholms och Blekinge-Åhus revir. 

Stormskador af någon betydenhet hafva icke under året 
förekommit. Visserligen inträffade under september månad 
inom Malmesjaurs revir i Skellefteå distrikt en cykionartad 
storm, som kullvräkte omkring 1,000 timmerdugliga träd 
och stormfälldes inom Jörns och Norsjö revir skogen å några 

mindre trakter, liksom inom Norra Jämtlands revir af 
Mellersta Norrlands distrikt, men i öfrigt hafva de allmänna 
skogarna öfver hela landet varit så godt som fullständigt 
fredade för skador af detta slag. 

Skogsinsekter. Snytbaggen (Hyiobius abietis) är fort
farande allmän å kronoparken Furubacken i Slättbygds revir. 
Den omnämnes äfven särskildt från Västbo revir i Småland. 

Barkborren (Tomicus) har inom Varriså revir angripit 
ett yngre tallbestånd och därvid dödat 30—40-åriga träd-
Samma insekt har under året äfven härjat a Hamra kronopark, 
ehuru i mindre grad än föregående år, å skogen till indragna 
militiebostället Vibyhyttan i Gästriklands revir, å ett flertal 
allmänna skogar inom Kopparbergs revir samt inom Klotens 
revir. Inom Bergslagsdistriktet har barkborren å ett flertal 
platser uppträdt talrikare än under föregående år och anställt 
skadegörelse likaså inom Östra distriktet i Gripsholms revir 
och å kronoparken Fjäll veden, ehuru i mindre omfattning. 
Inom Smålands distrikt omnämnes den från Kalmar och 
Ölands revir. 

Märgborren omnämnes från Klotens revir, från Bohus 
revir, där den dock anses hafva aftagit i mängd, samt från 
Västbo revir och Vederslöfs kronopark i Värends revir. 

Ollonborren (Melolonta vulgaris) omtalas från Visingsö 
inom Eksjö revir. 

Frostfjäriln har äfven visat sig på Visingsö. 
Liparis salicis har iakttagits å Kårestads kronopark 

inom Värends revir. 
Inom Mellersta Norrlands distrikt hafva grankottarna 

på flera trakter angripits af insekter, så att frösättningen 
blifvit så godt som ingen. 

Den i föregående berättelse omnämnda insekthärjningen 
å björkskogen inom lappmarken i Norrbotten har fortgått, 
hufvudsakligen inom Jockmocks och Gellivare socknar samt 
inom angränsande delar af kustlandet. Skadeinsekterna till
höra olika arter af fjärilen Cidaria nebulösa Thnbg (C. dilu-
tata Bkh.). Träden synas dock endast undantagsvis hafva 
dödats af angreppen,- i det de, ehuru vid vårens inträde 
till utseendet liflösa, sedermera repat sig och börjat löfvas. 

Äfven under berättelseåret, ehuru i mindre grad än under 
det föregående året, har björkskogen inom Arjepluogs, Piteå 
och Burträsks revir skadats af en björkvifvel. 

Likaså har inom ett flertal revir i Umeå distrikt en 
mätarelarv åstadkommit skada å löfskogen. 

Öfriga skador å skogen. Parasitsvampar. Törskate-
svampen (Peridermium pini v. corticola) omnämnes från 
Klotens revir, ehuru den numera strängt efterhälles vid af-
verkningar och utsyningar. Å kronoparkerna Alfsborgs och 
Skaraborgs Edsmären är tallen hårdt angripen af denna 
svamp, liksom densamma förekommer allmänt inom öfriga 
delar af Västra distriktet. Samma är förhallandet inom sär
skildt Tjusts, Kalmar och Ölands revir. 

Granrostsvampen (Chrysomyxa abietis) har i Smalands 
distrikt förekommit inom Kalmar revirs norra och Västbo 
revirs södra delar samt inom hela Södra distriktet, särskildt 
synnerligen ymnigt å Vesslarps kronopark inom Blekinge-
Ahus revir. 
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Inom Mellersta Norrlands distrikt ha grankottarna an
gripits af svamp, som betydligt förminskat frösättningen. 

Inom Tjusts revir har ungskogen på kronodomänen 
Stora Aby varit utsatt för svampangrepp. 

Inom Varenda revir har granen lidit af frost samt tall
plantorna af sjukdomen »skytte». 

Algen har åstadkommit skadegörelse inom Heda, Kåre. 
stad och Kosta kronoparker i Värends revir. 

Hjortar och rådjur ha genom bett anställt förödelse å 
skogen de senare inom Hvithults bevakningstrakt af Värends 
revir samt de förra inom Malmöhus revir. 

Tjädern har inom Gripsholms revir på Åkers härads
all männing och rekognitionsskogar åstadkommit skada a tall
topparna, liksom äfven å Kosta kronopark i Värends revir. 

Skadegörelse af hare omtalas från Gottlands revir å 
kronoparkerna Skenholmen och Närsholmen, från Värends 
revir å Kosta kronopark samt från Malmöhus och Hallands 
revir, där den särskildt omnämnes hafva afskalat barken å 
unga och medelålders bokar. 

Ekorren, som under året upptrttdt särdeles talrikt inom 
Södra distriktet, har där flerstädes afskalat barken a såväl 
barr- som löfskog. 

Kattor och sorlar hafva skadat boksådderna inom Engel. 
holms och Hallands revir. 

Menen har inom Hällnäs skolrevir genom hornfejning 
gått illa at såväl den naturliga återväxten som kulturerna 
å de magra tallhedarna. 

Snötryck har inom Kinda revir åstadkommit skada å 
ungskog i slutet af året. Likaså har inom norra Bohuslän 
och nordöstra Dalsland skogen lidit mycket af snötryck i 
förening med stark storm. 

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

1,555 st. sågtimmer och sågtimmerträd, 
34 » hustimmer och hustimmerträd, 

298 » spärrar och sparrträd, 
895 » vindfällda och torra träd, 

284·2 kbm. ved och 
67·2 » diverse virke. 

Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke utgjorde 
1,450·4 kbm. 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna uppgingo under berättelseåret till 519 mål, 
af hvilka 59 voro uppskjutna från föregående ar. Härvid 
fälldes svaranden i 456 maloch frikändes i 7, medan 56 vid 
arets slut voro oafgjorda. Ådömda böter uppgingo till 4,463 
kronor samt ådömd skadeersättning till sammanlagdt 16,224 
kronor 5 öre (Bil. 13). Motsvarande belopp föregående år 
utgjorde 4,200 kronor i böter och 14,050 kronor 74 öre i 
skadeersättning. 

Motsvarande siffror föregående år voro 2,456 hemmans
skogar, hvarå 4,784,922 träd utsynats. 

Vid sågar och lastageplatser hafva beslagtagits inom 
Luleå distrikt 951 stycken timmer, 54 spärrar och 4 famnar 
takspånsvirke, inom Skellefteå distrikt 7,397 sågtimmer och 
9,886 spärrar samt inom Umeå distrikt 9,397 sågtimmer och 
spärrar. 

2:o) Jämlikt 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 a oafvittrade hemman, å nybyggen och 
kronohemman, samtliga skatte- och frälsehemman inom 
Lappland, vissa skattehemman (med inskränkt dispositions
rätt till skogen) i landskapet Västerbotten samt Ångerman
land och Jämtland, skattehemman i Särna socken med Idre 

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 juli 1903, 
hvilka förrättningar haft följande omfattning: 
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kapellag i Dalarne samt å utbrutna stockfångstskogar, för 
hvilka utsyiringsförrättningar redogöres i Bil. 9. 

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

län har besiktning under året utförts af vederbörande skogs
tjänsteman å 17 hemmansskogar. Skogsförsäljningsförbud 
ha på grund däraf utfärdats för 3 hemman, hvaremot förut 
utfärdade förbud upphäfts för 2 hemman. 

5:o) I Blekinge—Ahus, Ängelholms och Hallands revir 
befintliga, enskilda tillhöriga skogar och flygsandsfält med 
inskränkt dispositionsrätt äro till antalet 19. Inom Ängel
holms och Hallands revir har å dessa under berättelseåret 
för afverkning utsynats sammanlagdt 1,782·66 kbm., mot
svarande 1,237·3 kbm. föregående år. Inom Hallands revir 
hafva å flygsandsfälten utsatts 203,000 barr- och löfträds-
plantor samt för torrläggning upptagits 3,493 längdmeter 
diken. 

6:o) Skyddsskogsområdet i Jämtlands län. Genom kun
görelse den 14 januari 1905 har länsstyrelsen i Jämtlands 
län jämlikt § 1 mom. 2 uti lagen ang. skyddsskogar den 
24 juli 1903 förordnat, att ett i kungörelsen närmare be-
skrifvet 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 där
städes hållits under år 1906, genom nådigt bref den 21 de
cember samma år blifvit definitivt bestämd till den i domän
styrelsens underdåniga berättelse för år 190fi angifna 
sträckning. 

För virkesutsyningarna inom skyddsskogsområdet hafva 
varit anställda dels 4 extra skogstjänstemän under hela året, 
dels ock under sommarmånaderna samt jämväl under hösten 
ett flertal tillfälliga assistenter. Vid 237 olika förrätt
ningar hafva utsynats tillsammans 888,265 träd samt dess
utom 8 björkvedsutsyningar. Af det utsynade virket har 
en del utgjorts af torra träd och vindfällen. 

7:o) Skyddsskogarna i Kopparbergs län. Sedan undersök
ning i enlighet med § 1 af lagen angående skyddsskogar den 
24 juli 1903 på domänstyrelsens förordnande under år 1906 
verkställts, meddelade Eders Kungl. Maj:ts befallnings-
hafvande i Kopparbergs län jämlikt samma lagrum i kun
görelse den 7 november 1907 interimistiskt förordnande, att 
annan afverkning än till husbehof ej finge äga rum utan 
föregående utsyning inom sex stycken närmare angifna sär
skilda skyddsskogsområden samt inom den del af Särna 
sockens besparingsskog, som är belägen norr om 18:de skiftes
parallellen. De sex skyddsskogsområdena, som tillsammans 
omfatta en areal af 85,000 hektar, hvaraf omkring 22,000 
hektar äro kalfjäll, äro belägna: 

l:o) i nordvästra delen af Mora och Våmhus socknar 
samt nordöstra delen af Älfdalens socken; 

2:o) kring Bösjövarden i Mora och Våmhus socknar; 
3:o) kring Långsjöblecket, Nafvardalsblecket och Knäsjö-

blecket i Älfdalens socken; 
4:o) i nordöstra delen af Transtrands socken; 
5:o) kring mellersta delen af sockengränsen mellan Tran

strands och Lima socknar; 
6:o) i södra delen af Lima socken. 

Under föregående år uppskattades 278 hemmansskogar 
med en sammanlagd areal af 126,794-10 hektar. 

4:o) Jämlikt lagen af den 30 mars 1894 angående åt
gärder till förekommande af skogsförödelse inom Grottlands 
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Länsstyrelsen ofvannämnda förordnande, som omedelbart 
skulle träda i kraft, kungjordes i respektive kyrkor den 24 
november. Under den tid, som sålunda förflöt mellan för
ordnandets utfärdande och dess kungörande, pågick inom 
skyddsskogsområdena en hänsynslös och forcerad afverkning, 
bedrifven såväl af större sägverksbolag som af enskilda 
skogsägare, men inställdes de samtliga sistnämnda dag. 

För verkställande af undersökningar, utsyning och 
kontroll inom skyddsskogarna förordnades för december 
månad 3 extra skogsstatstjänstemän, genom hvilka vid årets 
slut utsynats sammanlagdt 37,946 stycken träd, hvarjämte 
3,750 stycken timmer samt 15,795 stycken förut afverkad 
kol- och pappersvedklampar afstämplats. 

8:o) I nådigt bref den 31 december 1907 har Eders 
Kungl. Maj:t förordnat, att enskilde skogsägare inom viss 
del af Fårön, Gottlands län, skola vara underkastade den i 
§ 1 af skyddsskogslagen stadgade inskränkning i disposi
tionsrätten öfver skogen. 

9:o) Inom de delar af landet, där ofvannämnda nådiga 
förordningar icke äga tillämpning — sålunda hela riket med 
undantag af Gottlands, Västerbottens och Norrbottens län, 
Särna socken i Kopparbergs samt skyddsskogsområdena inom 
Kopparbergs och Jämtlands län — gäller sedan den 1 januari 
1905 lagen angående vård af enskildes skogar den 24 juli 
1903. Uppsikt öfver denna lags efterlefnad tillkommer 
skogsvårdsstyrelse, som skall finnas inom hvarje landstings
område, där lagen äger tillämpning, samt de af skogsvårds
styrelsen till biträde antagna tjänstemän och tillsynings-
män jämte de inom kommunerna tillsatta skogsvårds
kommittéer. 

Beträffande skogsvårdsstyrelsernas verksamhet under 
berättelseåret har ur deras berättelser i hufvudsak inhämtats 
följande: 

Inom Stockholms län har skogsvårdsstyrelsen på grund 
af inkomna rapporter om mot skogslagen stridande afverk-
ningar vidtagits åtgärder vid 6(3 egendomar. Af 34 skogs
ägare eller afverkningsrättsinnehafvare hafva skogsodlings
förbindelser aflämnats under hand, hvaremot vid öfriga 32 
egendomar påkallats syn i enlighet med § 2 af lagen an
gående vård af enskildes skogar. Då efter sagda syn öfverens-
kommelse icke kunnat träffas om markens återförsättande i 
skogbärande skick vid 8 egendomar, har stämning uttagits 
å vederbörande afverkare. Skogsvårdsstyrelsen har liksom 
föregående år tillhandahållit skogsägare plantor, skogsfrö 
samt biträde af plantor. Med biträde af 22 plantörer verk
ställdes under berättelseåret vid 129 egendomar skogsodling 
å en sammanlagd areal af 430 har. Dessutom hafva till 48 
egendomar med egna plantörer utlämnats frö och plantor, 
hvarmed cirka 680 har beräknats hafva blifvit skogsodlade. 
Vid 115 skolor hafva planteringsdagar anordnats, hvarjämte 
föredrag i skogsskötsel hållits å ett flertal platser inom 
länet. 

Inom Uppsala län har syn jämlikt § 2 i lagen angående 
vård af enskildes skogar hållits vid fem olika hemman. I 
två af dessa fall har öfverenskommelse träffats om skogs
odlings företagande, under det åtal i öfriga fall har måst 
anställas. Uti 16 fall hafva skogsodlingsförbindelser utan 

föregående laga undersökning erhållits. Föredrag i skogs
skötsel hafva hållits på åtskilliga platser inom länet. Under 
året hafva genom skogsvårdsstyrelsen till rekvirenter ut
lämnats skogsfrö och plantor, en stor del kostnadsfritt, och 
beräknas härigenom sammanlagdt 270 har hafva skogsodlats. 
Rätt omfattande plantskolearbeten hafva under året utförts 
för fyllande af kommande års plantbehof. Plantörer hafva 
afgiftsfritt biträdt vid skogsodlingar, biträde har lämnats 
för anordnande af afverkningar och råd i öfrigt lämnats 
angående skogens skötsel. Omfattande skogsförbättrings
åtgärder hafva äfven under året vidtagits å ett flertal egen
domar inom länet, särskildt å de större af dessa. 

Inom Södermanlands län har syn jämlikt § 2 i lagen 
angående vård af enskildes skogar hållits å 13 skogar, hvar
jämte en år 1906 påbörjad undersökning afslutats. I 3 fall 
hafva dessa syner förorsakat rättegång, hvaraf dock en efter 
träffad öfverenskommelse nedlagts. De båda öfriga voro 
vid berättelseårets utgång icke af domstolarna handlagda. 
I ett fall hafva synemännen icke ansett skogens återväxt 
vara genom afverkningen uppenbarligen äfventyrad. I öfriga 
fall hafva öfverenskommelse träffats om åtgärder för åter-
växtens betryggande. Likaledes hafva i dylika från 1906 
kvarstående mål öfverenskommelse träffats utom i ett fall, 
där domstol måst anlitas för att uppnå åsyftadt resultat. 
Genom skogsvårdsstyrelsens försorg hafva å 12 egendomar 
skogsodlats tillsammans 5806 har, hvarjämte en del för
beredande skogsodlingsåtgärder verkställts. För skogsodling 
af ett brandfält har skogsfrö och biträde af plantor gratis 
lämnats. Dessutom hafva till 30 rekvirenter tall- och gran-
frö utlämnats till inköpspris och till 13 rekvirenter tall- och 
granplantor gratis utdelats. Skogsplantörer hafva tillhanda
hållits å 17 ställen under tillsammans 68 dagar, däri in
begripet 8 dagar för undervisning af skolbarn. 

Inom Östergötlands län har syn i enlighet med § 2 af 
lagen angående vård af enskildes skogar hållits i 3 fall. I 
två af dessa har öfverenskommelse träffats angående markens 
försättande i skogbärande skick, i det tredje har åtal an-
hängiggjorts. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg hafva 
under året skogsodlingar utförts å 279 olika egendomar på 
en sammanlagd areal af 957 har, hvaraf å omkring 52 har 
hjälpkultur. Dessutom försåldes direkt till rekvirenter an
senliga mängder frö och plantor. Vid 72 skolor höllps plan
teringsdagar med undervisning i skogskultur åt 1,605 barn. 
Omfattande skogskulturer hafva dessutom verkställts af en
skilde skogsägare inom länet. 

Inom Jönköpings län har syn enligt § 2 i lagen an
gående vård af enskildes skogar ägt rum i 13 fall, på grund 
hvaraf 9 skogsodlingsförbindelser upprättats. I öfriga fall 
har åtal anhängiggjorts vid domstol. Sammanlagda skogs-
odlade arealen utgör under året 1,014 har, hvaraf största 
arealen kommer på kontrakterade marker, afverkade före 
1905. Frö och plantor hafva gratis eller till nedsatt pris 
utlämnats rekvirenter. A flygsandsfältet Slättö sand har 
hjälpplantering utförts. I 72 socknar hafva planterings
dagar med skolbarn anordnats, och hafva därvid undervisats 
3,197 barn. Biträde har lämnats på 87 ställen med ut
märkande af fröträd, gallring m. m. 
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Inom Kronobergs län har skogsvårdsstyrelsen nödgats 
påkalla undersökning i 10 fall, hvarvid dock 4 afverkare 
föredragit att i godo träffa uppgörelse med styrelsen och 
således laga syn behöft komma till utförande å 6 ställen. 
Under året hafva af skogsafverkare godvilligt aflämnats 43 
skogsodlingsförbindelser. Anläggning af spridda »moder
bestånd» på kala rymarker har äfven under berättelseåret 
utförts genom skogsvårdsstyrelsens försorg efter upprättande 
af kontrakt med rymarksägare inom Angelstads socken. 
Dessa bestånd äro afsedda att i en framtid blifva fröspridande 
och sålunda göra de nu fullständigt kala markerna skog
bärande. Skogsodlingar utförda på frivillighetens väg samt 
med skogsvårdsstyrelsens afgiftsfria understöd af skogsfrö, 
plantor och plantörsbiträde hafva under året utförts å cirka 
778 hektar och skogsodlingar af folkskolebarn å särskilda 
planteringsdagar med 166 skolor samt under skogsvårds
styrelsens medverkan i form af' gratis utdeladt frö och 
eventuellt biträde af plantörer å sammanlagdt 344 hektar. 
Årets skogsodlingar hafva omfattat en sammanlagd areal af 
1,130 hektar. 

Inom Kalmar läns norra landstingsområde har syn jäm
likt § 2 i lagen angående vård af enskildas skogar hållits 
å 8 skogar, hvarefter i tvenne fall öfverenskommelse med 
vederbörande kunnat träffas om återväxtens betryggande. 
16 afverkningsrättsinnehafvare och skogsägare hafva ingått 
på godvillig uppgörelse om den afverkade markens åter
ställande i skogbärande skick. Öfriga mål angående lag
stridiga afverkningar, hvilka under året befunnits hafva ägt 
rum å tillhopa 35 skogar, blefvo ej slutbehandlade. Under 
året hafva å 94 egendomar fullständigt skogsodlats 504 har 
och hjälpkultiverats 70 har genom skogsvårdsstyrelsens för
sorg, hvarjämte skogsfrö äfven gratis utdelats eller utsatts 
i plantskolor. 

Inom Kalmar läns södra landstingsområde har syn jäm
likt § 2 i lagen angående vård af enskildes skogar hållits 
å 3 hemman, med afverkningsförbud för tvenne och åtföljande 
process. Åt 171 rekvirenter hafva på Öland och fastlandet 
kostnadsfritt skogsodlats cirka 201 har och hjälpkultiverats 
cirka 117 har, af den senare arealen största delen på Öland. 
Råd och upplysningar hafva dessutom i ett flertal fall 
lämnats genom skogsvårdsstyrelsen angående skogsskötseln. 

Inom Blekinge län har laga syn ägt rum på tre ställen, 
hvarvid skogsodlingsförbindelser å samtliga erhållits. Plantor 
och skogsfrö hafva genom skogsvårdsstyrelsen dels utdelats 
gratis, dels sålts till inköpspris åt 116 rekvirenter. Genom 
med markägarne träffade kontrakt har skogsvårdsstyrelsen 
under året skogsodlat 173 har gamla kalmarker. 

Inom Kristianstads län har laga syn hållits på 11 ställen, 
hvarvid i 7 fall vederbörande blifvit ålagda skogsodling, i 
1 fall blifvit befriad, enär afverkningstrakten ansågs till
höra inägorna, och i 3 fall voro målen vid årets slut oaf-
gjorda. Utan tillgripande af syn hafva skogsodlingsförbin-
delser aflämnats i 82 fall. Hela den på detta sätt kontrak-
terade arealen uppgår för året till 310 hektar. Till ägare 
af gamla kalmarker — uppkomna före år 1905 — har skogs
vårdsstyrelsen gratis utlämnat intill 15,000 plantor eller 3 
kg. frö, därutöfver till halfva inköpspriset, hvarförutom 
plantörsbiträde lämnats kostnadsfritt, allt mot villkor att 
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skogsodlingarna fredas för bete. De enligt lagen skogs
odlingsskyldiga hafva äfven erhållit plantor gratis, frö och 
plantor till inköpspris. Den sålunda skogsodlade arealen 
beräknas för berättelseåret till 762 har. För kontraktsenlig 
skogsodling hafva under året till skogsvårdsstyrelsen ytter
ligare öfverlämnats 17 har, hvarjämte förslag väckts om 
öfverlämnande af ytterligare 110 har. Å en del egendomar 
inom länet hafva rätt stora skogsplanteringar under året 
verkställts. Planteringsdagar hafva anordnats vid 8 skolor. 

Inom Malmöhus län har syn jämlikt § 2 af lagen an
gående vård af enskildes skogar hållits å 1 skog, hvarvid 
saken sedan i godo ordnats liksom äfven i tvenne andra fall 
af lagstridig afverkning. Genom skogsvårdsstyrelsens för
sorg har under året skogsodling utförts hos 168 mindre jord
brukare. Från 183 rekvirenter hafva ansökningar ingått 
om skogsfrö och plantor, af hvilka så godt som samtliga 
bifallits. Äfven rätt omfattande plantskolearbeten hafva 
utförts. 

Inom Hallands län hafva för 36 skogar erhållits skogs
odlingsförbindelser, under det laga syn ej behöft hållas på 
något ställe. Till 1,211 rekvirenter hafva utdelats skogsfrö 
och plantor, hvarmed cirka 951 har torde blifvit skogsodlade. 
Å af skogsvårdsstyrelsen arrenderade utmärker, enskilda 
tillhöriga ljungryar, har under året en areal af cirka 395 
har skogsodlats. Dessa arrenden äro kontrakterade på 20—30 
år, efter hvilken tid de beräknas vara skogbeväxta och före 
hvars utgång markägaren ej äger rätt till bete m. m. 

Inom Göteborgs och Bohus län har syn enligt § 2 i 
lagen angående vård af enskildas skogar påkallats i ett fall, 
hvarom process anhängiggjorts. Skogsodlingsförbindelser 
hafva godvilligt lämnats i 32 fall. I allmänhet omnämnas 
norrmän såsom de svåraste skogssköflarne inom länet. Plan
teringsdagar hafva hållits vid ett flertal skolor, hvarjämte 
af länsjägmästaren föredrag hållits å skilda orter inom 
länet, råd lämnats åt skogsägare för afverkningars utförande 
o. s. v. Skogsfrö och plantor hafva dels till kalmarksägare 
gratis utdelats, hvarvid äfven biträde af plantor erhållits, 
dels har skogsvårdsstyrelsen själf låtit utföra skogskulturer 
å genom kontrakt på 15 år öfvertagna ljungmarker, och 
slutligen hafva genom skogsodlingsföreningar med anslag 
från skogsvårdsstyreisen samt medlemsafgifter och bidrag i 
arbetskrafter från markägarnas sida skogsodlingar utförts. 
Af de kontrakterade markerna hafva under året 752 har 
skogsodlats. Till 11 st. skogsodlingsföreningar hafva anslag 
om tillhopa 3,400 kronor utgått, hvarjämte vid årets slut 
tvenne nya dylika föreningar bildades. 

Inom Älfsborgs län har laga syn påkallats å fyra af
verkningar, hvarvid i de flesta fall godvillig öfverenskom
melse träffats. Utan föregående syn hafva 367 skogsodlings
förbindelser kommit till stånd, afseende en areal af omkring 
8,755 har. En plantörskurs har under året anordnats och 
anslag med sammanlagdt 700 kronor lämnats till tvenne 
föreningar för skogsodling och skogsvård. Planteringsdagar 
hafva anordnats vid 145 folkskolor, hvarvid sammanlagdt 
mer än 2,500 barn erhållit undervisning i skogssådd och 
plantering. Till 1,514 rekvirenter hafva genom skogsvårds
styrelsen gratis utdelats skogsfrö och plantor, hvarigenom 
under året cirka 2,261 har beräknats hafva blifvit skogs-
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odlade. Öfverenskommelser hafva under året genom skogs
vårdsstyrelsen träffats om skogsodling af större samman
hängande ljungmarker, hvarvid styrelsen bidrager med en 
tredjedel af arbetskostnaden och kostnadsfritt tillhandahåller 
frö och plantor, mot det att markägaren förbinder sig att 
inom 10 år hafva verkställt arbetet samt att freda områdena 
för betning, till dess sådan utan men för återväxten kan 
äga rum. 

Inom Skaraborgs län har laga syn ägt rum i tre fall. 
I ett af dessa anämnades skogsodlingsförbindelse, ett ledde 
till process med resultat, att afverkaren ålades vissa vid 
synen föreslagna åtgärder. Det tredje fallet var vid årets 
slut ännu under handläggning. Godvilliga skogsodlings
förbindelser hafva lämnats i 56 fall. Genom skogsvårds
styrelsens försorg hafva af äldre kalmarker skogsodlats 590 
har, hvarjämte cirka 290 har gamla kulturfält hjälpkultiverats. 
Genom skogsvårdsstyrelsens förmedling har inköp af plantor 
och skogsfrö ägt rum i rätt stor omfattning. Planterings
dagar hafva anordnats vid 57 skolor, hvarvid sammanlagdt 
2,109 barn öfvats i skogsodling. Den härvid skogsodlade 
arealen skulle uppgå till omkring 125 har. Föredrag i skogs
vård hafva hållits å skilda ställen inom länet, hvarjämte 
råd och anvisningar rörande skogens skötsel, ledande af 
skogsodlings- och gallrings- m. fl. arbeten lämnats åt 165 
rekvirenter. Med af skogsvårdsstyrelsen under året omsatt 
skogsodlingsmaterial — frö och plantor — beräknas en areal 
af 1,300 har hafva kultiverats. 

Inom Värmlands län har syn enligt § 2 af lagen an
gående vård af enskildes skogar hållits å 1 skog, men be
rodde denna syn ej af trots e. d. utan på alldeles särskilda 
förhållanden, enär tvenne konkursbon voro ägare till marken. 
Under året erhöll emellertid egendomen ny ägare, hvilken 
lämnade skogsodlingsförbindelse. Skogsodlingsarbetena, som 
under berättelseåret utförts under ledning af skogsvårds
styrelsens personal, hafva omfattat 1,660 hektar fullständig 
skogsodling och 175 har hjälpkultur, hvilka arealer fördela 
sig på 499 skogsägare. Dessutom har genom skogsvårds
styrelsens bemedling skogsodling utförts af 51 skogsägare 
på en beräknad areal af 802 har. Torrläggningsarbeten, som 
under berättelseåret utförts med bidrag ur skogsvårdskassan, 
omfatta dikesgräfning och bäckrensning för en sammanlagd 
kostnad af 28,882 kr., hvartill skogsvårdskassan bidragit 
med hälften eller 14,441 kr. Slutligen hafva af större en
skilda skogsägare betydande skogskulturer och diknings-
arbeten utförts inom länet utan bidrag af skogsvårdsstyrelsen. 
Under berättelseåret har styrelsen anordnat tvenne under
visningskurser, den ena för utbildning af skogsplantörer och 
den andra afsedd för folkskollärare, bägge talrikt besökta, 
hvarförutom föreläsningar i skogsvård hållits å skilda orter 
inom länet. 

Inom Örebro län har skogsvårdsstyrelsen i 7 fall på
kallat syn enligt § 2 af lagen angående vård af enskildes 
skogar, hvarpå afverkningsförbud i samtliga fall utverkades. 
Öfverenskommelse träffades om markens återförsättande i 
skogbärande skick i sex af dessa, under det ett fall för
anledde åtal. I 105 fall hafva skogsodlingsförbindelser under 
hand erhållits. För skogsodling af kalmarker, afverkade 
före år 1905, har skogsfrö gratis lämnats till visst belopp, 

därutöfver till nedsatt pris, och för skogsodling af kalmarker" 
uppkomna efter sagda år har skogsvårdsstyrelsen lämnat 
frö till inköpspris samt arfvodesfritt biträde under två dagar 
af plantor. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg skogsodlades, 
på grund af inkomna 185 ansökningar, en sammanlagd areal 
af 789-13 hektar kalmarker. Ett större belopp, anslaget till 
dikningshjälp, har under året ej kommit till användning 
utan reserverats, enär genom skogsvårdsstyrelsen planlagda 
torrläggningsarbeten under året haft en jämförelsevis ringa 
omfattning. 

Inom Västmanlands län hafva 51 st. lagstridiga afverk-
ningar anmälts hos skogsvårdsstyrelsen. Af dessa hafva 5 
föranledt syn enligt § 2 i lagen angående vård af enskildes 
skogar, 5 syn af skogsvårdsstyrelsen och i öfriga fåll in
fordrande af skogsodlingsförbindelser, af hvilka 16 st. in
kommit under året. A 3 skogar har afverkningsförbud ut
verkats, hvaraf dock ett återkallats och ett föranledt till 
skogsodlingsförbindelse, hvaremot det tredje föranledt åtal. 
Plantor och frö hafva genom skogsvårdsstyrelsen gratis ut
lämnats till mindre skogsägare för skogsodling af äldre kal
marker, åt andra till delvis nedsatta priser. Sammanlagda 
skogsodlade arealen uppgår för året till 720 hektar, fördelad 
å 163 egendomar. 

Inom Kopparbergs län hafva påkallats 14 laga syner, 
hvilka samtliga konstaterat återväxtens uppenbarliga äfven-
tyrande. Med stöd af dessa syner och styrelsens egna be
siktningar hafva 111 öfverenskommelser träffats om åter
växtens betryggande. Under året har intet mål instämts 
till domstol. Afverkningsförbud har hos Eders Kungl. Maj:ts 
befallningshafvande under året utverkats för en på en bergs
höjd belägen skogstrakt, men har öfverenskommelse sedan 
träffats om afverkning därstädes efter af skogsvårdsstyrelsen 
verkställd utsyning, hvarför frågan förfallit. 352 afverk-
ningar hafva under året behandlats, hvaraf 99 ställts på 
framtida besiktning, enär återväxten nu ej ansetts vara 
uppenbarligen äfventyrad. 89 afverkningar hafva blifvit 
godkända och ärendena afskrifna. De ofvan nämnda överens
kommelserna gälla alltid skogsmarkens återförsättande i fullt 
skogbärande skick inom 10 år och nödiga röjnings-, mark
berednings- och kulturarbetens vidtagande 3—4 år efter af-
verkningen. Genom skogsvårdsstyrelsen hafva under året 
skogsodlats å 147 egendomar en sammanlagd areal af 891 
har, hvaraf genom höstkulturer 197 hektar. Dessutom hafva 
med skolbarn från 122 skolor utförts sådder å 78 har samt 
med gratis utlämnadt frö besatts 88 har och vid af skogs
vårdsstyrelsen anordnade plantörskurser 17 har. Samman
lagda besådda arealen inom länet blir således 1,074 har, 
hvartill åtgått 686 kg. skogsfrö eller 0'64 kg. per har. Slut
ligen har till inköpspris eller nedsatt pris försålts 148 kg. 
tall- och granfrö samt i plantskolor utsatts 12 kg. dylikt 
frö. Arbetet med besående af den stora s. k. Lädebrännan 
i Mora socken har äfven under året fortgått. Tvenne större 
fasta plantskolor hafva af skogsvårdsstyrelsen anlagts i Mora 
och Säter. Tre plantörskurser hafva anordnats å skilda 
orter inom länet, och undervisning i gallring, stämpling 
m. m. under ett par dagar meddelats eleverna vid Mora 
folkhögskola. 62 föredrag i skogsfrågor hafva genom skogs
vårdsstyrelsen hållits. Det föregående år påbörjade ut-
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gifvandet af sammandragskartor öfver länets skogar har 
under berättelseåret fortsatts, så att numera dylika kartor 
finnas öfver ett flertal socknar. 

Inom Gäfleborgs län har syn jämlikt § 2 i lagen an
gående vård af enskildes skogar hållits i 24 fall. 3 af dessa 
fall föranledde åtal. Förbindelser afsedda att på frivillig
hetens väg betrygga erforderliga skogsvårdsåtgärder hafva 
utfärdats i 31 fall. Genom skogsvårdsstyrelsens försorg 
hafva äldre kalmarker arrenderats för en tid af 50 år, under 
hvilken tid markägaren är skyldig att freda området för 
betning o. s. v. Under året har af sådana marker en areal 
af omkring 100 har besatts, fördelad inom tre socknar. 
Skogsfrö till nedsatt pris har äfven under året utlämnats 
liksom kostnadsfritt biträde af plantor erhållits. Plantörs-
kurs har anordnats och planteringsdagar voro under våren 
anordnade för 9 skolor, hvarvid 261 barn undervisades. 
Skogsvårdsstyrelsen har dessutom under året anordnat en 
kolareskola vid Finnstugan intill Voxna järnvägsstation, 
och har såväl praktisk som teoretisk undervisning där med
delats åt 30 lärjungar, af hvilka de från länet varande er-
höllo ett stipendium å 75 kr. hvardera. 

Inom Västernorrlands län har laga undersökning i en
lighet med § 2 af gällande skogslag hållits på 18 afverk-
ningstrakter, hvarvid i 16 fall återväxten befunnits uppen
barligen äfventyrad. öfverenskommelser med afverkare om 
skogsmarkens återförsättande i skogbärande skick hafva in-
gåtts till ett antal af 19 st. Skogskulturer hafva under be
rättelseåret verkställts i större omfattning än något före
gående år. A enskildes och bolag tillhöriga hemman har 
med bidrag ur länets skogsvårdskassa skogsodlats 1,070 har 
och utan dylikt bidrag men under ledning af skogsvårds
styrelsens tillsyningsmän 120 har, hvartill kommer af skogs
ägare själfva utförda kulturer. Hyggesrensning och mark
beredning med bidrag ur skogsvårdskassan har ägt rum å 
5,291 hektar. Anmärkningsvärdt stora skogsdikningai och 
bäckrensningar hafva under året af bolag och enskilde verk
ställts inom länet. Skogsvårdsstyrelsen har såsom bidrag 
till af enskilda hemmansägare utförda markrensnings-, skogs
odlings- och torrläggningsarbeten utbetalat 4,497 kr. Före
drag i skogsfrågor hafva under året hållits å olika platser 
inom länet, och anslag af 600 kronor tilldelats tvenne folk
högskolor till bestridande af kostnaden för undervisning i 
skogshushållning. 

Inom Jämtlands län hafva af 39 till skogsvårdsstyrelsen 
anmälda afverkningar, där skogens återväxt uppenbarligen 
äfventyrades, 11 föranledt syn enligt § 2 af lagen angående 
vård af enskildes skogar. I 3 fall har afverkningsförbud 
måst begäras. Då godvilliga öfverenskommelser kunnat 
träffas rörande åtgärder för skogsodling, har ingen rätte
gång af denna orsak behöft anhängiggöras. Med bidrag af 
skogsvårdsstyrelsen hafva under året verkställts kulturer å 
sammanlagdt 322 hektar, fördelade å 88 hemman. Kostnads
förslag för torrläggning af försumpad skogsmark hafva under 
året upprättats för 182 olika fastigheter för en beräknad 
kostnad af 159,434 kronor. Under året hafva däremot an
slag lämnats till 124 planlagda dikningsföretag med samman-
lagdt 48,002 kr., däraf 21,870 kr. mot inteckningssäkerhet 
till 12 olika företag. Som premier för utförda diknings- och 

Skogsingenjörernas verksamhet. Till enskildas tjänst inom 
de delar af landet, där lagen angående vård af enskildes 
skogar och nådiga förordningen angående skogsvårdsstyrelser 

andra kulturarbeten hafva till bolag och enskilda skogsägare 
lämnats 12,720 kr. Ett anslag af 400 kronor har liksom år 
1906 tilldelats Jämtlands skogvaktareförbund för folkskole
barns undervisning i skogssådd. 37 planteringsdagar hafva 
härigenom anordnats, hvari deltagit omkring 1,000 barn. 
Föredrag i skogsfrågor hafva hållits å ett flertal ställen 
inom länet. 

För skogsodlingens främjande har under år 1907 ett 
extra statsanslag varit anvisadt för att i mån af tillgång 
tilldelas antingen skogsvårdsstyrelser, till hvilka landsting 
eller hushållningssällskap för ändamålet lämnat bidrag, eller 
— i landstingsområde, där sådan styrelse icke finnes — 
landsting eller hushållningssällskap, under iakttagande att 
i intetdera fallet statsbidrag finge till något landstings
område utgå med högre belopp än det, hvarmed landsting 
och hushållningssällskap tillsammans eller ettdera af dem 
till ändamålet bidragit, samt att landsting eller hushåll
ningssällskap, som undfått dylikt bidrag, skulle vara skyldigt 
att efter årets utgång till Eders Kungl. Majrts befallnings-
hafvande afgifva redogörelse öfver användningen af de af 
staten samt af landsting eller hushållningssällskap lämnade 
bidrag. Detta anslag har fördelats på sätt följande tabell 
utvisar. 
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icke äger tillärapning, hafva under berättelseåret varit an
ställda tvenne med statsmedel aflönade skogsingeniörer, den 
ene under hela året och den andre under viss del däraf. 
Deras verksamhet har omfattat Norrbottens, Västerbottens 
och Kopparbergs län. Förrättningarna hafva å 286 förrätt
ningsställen upptagit 214 dagar. 

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

inses lätt betydelsen af anslags beviljande till dylika pre
mier. 

Af björn, för hvilken skottpengar numera ej utbetalas, 
hafva enligt skogstjänstemännens uppgifter skjutits 1 inom 
Pärlälfvens, 3 inom Storbackens, 1 inom Arjepluogs, 3 inom 
Norra Jämtlands (renbetesfjällen) samt 1 inom Härnösands 
revir eller sammanlagdt 9 stycken. 

Angående den verksamhet, som hushållningssällskap, 
jaktvårdsföreningar och kommuner under år 1907 utöfvat 
för jaktvårdens främjande inom landet, innehålla skogs
tjänstemännens årsberättelser hufvudsakligen följande: 

I Norrbottens län har landstinget till länets jaktvårds
förening utbetalt ett anslag af 2,500 kronor att användas 
till älgens fredande genom anställande af älgpoliser samt 
utfästande af belöningar för ertappande af tjufskyttar å älg. 
Svenska jägarförbundets afdelning inom länet söker äfven 
på enahanda sätt verka för en god jaktvård, hvarjämte den 
äfven utbetalar premier för dödande af rofdjur. 

I Västerbottens län har länets jaktvårdsförening genom 
utbetalning af premier för dödade rofdjur äfvensom i an
slags lämnande för anställande af jaktpolis, särskildt med 
hänsyn till skyddande af älgstammen, sökt verka för en 
bättre jaktvård. 

Inom Västernorrlands län har Västernorrlands läns nya 
jaktvårdsförening genom anvisande af medel till älgpolis 
m. m. verkat för höjande af jaktvården inom länet, hvar
jämte premier för dödande af räf, berguf, duf hök och kråka 
blifvit af landsting och hushållningssällskap anslagna och 
utbetalda. 

Inom Jämtlands län, där Jämtlands läns jaktvårdsför
ening verkar för förbättrad jaktvård, hafva af renbetesfjälls-
medel utbetalts dels för dödande af varg 25 kronor utöfver 
de 50 kronor, som utgå af statsmedel, dels ock aflöning åt 
jaktuppsyningsmän inom renbetesfjällen. 

Inom Gäfleborgs län har under året bildats en jakt
vårdsförening — Gäfleborgs läns jaktvårdsförening — med 
ändamål i främsta rummet att befrämja jaktlagarnas efter-
lefnad samt vården om det nyttiga villebrådet. Bland orts
föreningar med samma syftemål omnämnes Järfsö jaktvårds
förening, som utbetalar belöningar för anmälan med bin
dande bevisning om fångst eller dödande af älg under för
bjuden tid 50 kronor samt af annat villebråd 10 kronor." 
Länets landsting utbetalar premier för dödande af räf och 
säl med 3 kronor, för hök 1 krona 50 öre och för kråka 15 
öre. Länets hushållningssällskap utbetalar 50 kronor till 
angifvare af olaga älgjakt, som föranledt domstols fällande 
med laga kraftvunnet utslag. 

Inom Kopparbergs län verkar fortfarande Dalarnes jakt
vårdsförening med uppgift att genom anställande af jakt
uppsyningsmän och åtal af förbrytelser mot jaktstadgan 
samt utdelande af belöningar för vård af det matnyttiga 
vilda främja jaktvården i allmänhet. Några afsevärda re
sultat af föreningens verksamhet hafva dock ej vunnits, då 
densamma i ytterst ringa grad tillvunnit sig allmänhetens 
intresse. Att jaktvården är ett så godt som okändt begrepp 
för allmänheten torde ock vara en naturlig följd af jordens 
långt drifna sönderstyckning, som gör jakten inom ett skif
teslag gemensam för alla delägare, hvarigenom ett sparande 

Jakten. 

Under berättelseåret hafva enligt från läns- och kommu
nalstyrelserna inkomna uppgifter inom landet dödats nedan-
nämnda antal rofdjur, nämligen (Bil. 1(5): 27 vargar, 17 lodjur, 
53 järfvar, 20,889 räfvar, 22(i mårdar, 35 uttrar, 3,108 salar, 
325 örnar, 455 ufvar, 14,370 -hökar, 103,537 kråkor och 3,558 
gräflingar. De primäruppgifter angående utbetalade skott-
penningar, som af kommunalstyrelserna afgifvits, hafva i 
flera afseenden visat sig mindre tillförlitliga. Detta gäller 
särskildt uppgifterna öfver hvad som utaf statsmeder ut
betalts i skottpenningår. 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 primäruppgifter 
inalles utgått, sedan därifrån frånräknats ofvan nämnda af 
statsmedel utbetalda belöningar. De sistnämnda hafva, in-
beräknadt bidrag till belöningar för dödande af salar, ut
gjort 7,034 kronor 50 öre. 

Af landsting, hushållningssällskap, kommuner och jakt
vårdsföreningar hafva enligt bil. 16 utbetalats 85,410 kronor 
60 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: 
3,854får, 24 getter, 1,950 renar och 69,636 fjäderfän. Dessa 
djurs sammanlagda värde har uppskattats till 128,995 kronor 
29 öre. 

Genom jämförelse mellan det såsom premier för dödade 
rofdjur utbetalade beloppet 91,323 kronor 10 öre och värdet 
af de utaf rofdjur dödade husdjuren 128,995 kronor 29 öre 

hvarförutom 39 dagar användts till hållande af föredrag uti 
till skogshushållningen hörande frågor. 
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och vårdande af villebrådet blir för den enskilde ändamåls-
löst. 

Inom Värmlands, Örebro och Västmanlands län tillgodo
ses jaktvården egentligen endast därigenom, att premier, an
slagna af landstingen, utbetalas för dödande af rofdjur. 

Inom Uppsala län verkar en jaktvårdsförening. 
Stockholms läns landsting har i skottpremier utbetalat 

för räf, dödad under tiden 15 mars—15 augusti, 1 krona 
och för säl hela året 1 krona 50 öre. 

Södermanlands läns landsting har utbetalat premier för 
räf, dödad under tiden 1 april—31 oktober, med 2 kronor, för 
gräfling, örn, berguf och duf hök hela året 1 krona, för grå 
kråka 15 öre hela året samt för säl likaledes under hela året 
4 kronor, hvaraf statsverket emellertid bidrager med halfva 
beloppet. Inom länet verkar en jaktvårdsförening. 

Östergötlands läns landsting har för räf, dödad under 
tiden 1 april—31 oktober, utbetalat 3 kr. samt under öfriga 
tider af året 1 krona i skottpremier. För gräfling och duf-
hök har utbetalts 1 krona 50 öre, för skäggdopping 25 öre, 
för gråkråka 15 öre och för säl 1 krona. Länets jaktvårds
förening har för gammal berguf, dödad under tiden 1 mars 
—31 maj, utbetalat 20 kronor samt för berguf under öfriga 
tider af året 6 kronor. 

Gottlands läns landsting har genom Gottlands jägar-
gille utbetalat skottpremier för räf med 3 kronor, örn 2 kronor, 
dufhök 1 krona, sparfhök 50 öre, gråkråka 10 öre och säl 4 
kronor. Till premierna för säl har statsverket bidragit med 
300 kronor eller 3 kronor för hvarje djur. Tre jägargillen 
arbeta inom länet för en bättre jaktvård. 

Inom Skaraborgs län har landstinget utbetalat skott-
penningar såsom uppmuntran för dödande af en del rofdjur, 
nämligen räf, hök och berguf äfvensom för gräfling och kråka. 
Till jaktvårdens fromma verkar äfven Skaraborgs läns jakt
vårdsförening genom att dels utbetala premier för dödande 
af roffåglar, dels beifra öfverträdelser af jaktstadgan, dels 
ock söka genom sina medlemmar intressera jordägaren för 
en bättre vård af det nyttiga vilda. Större jaktarrenden 
förekomma här och hvar, men i allmänhet drager den mindre 
jordägaren föga nytta af jakten å sitt område utan låter 
opåtaldt hvem som helst jaga å detsamma. Hvad här sagts 
om Skaraborgs län gäller äfven för 

Göteborgs och Bohus län, där Göteborgs jaktsällskap 
verkar. 

I Kalmar läns norra landstingsområde hafva af Iands-
tiDgsmedel skottpengar utbetalats för räf med 2 kronor, gräf
ling och hök 1 krona samt för säl 6 kronor. 

Kalmar läns södra landsting har för dödad säl likaledes 
utbetalt 6 kronor, för räf 3 kronor, för roffågel 1 krona och för 
kråka 10 öre. Därutöfver lämna äfven en del kommuner skott-
penningar för dödade rof- och skadedjur, hvartill ofta den 
allmänt utgående hundskatten användes. Jaktarrenden före
komma hufvudsakligen å Öland och i närheten af städerna 
på fastlandet. Södra Kalmar läns jaktvårdsförening arbetar 
fortfarande, ehuru mindre lifligt, för en ändamålsenlig jakt
vård. 

Jönköpings läns landsting har utbetalt skottpenningar 
för räf och gräfling med 2 kronor, berguf och dufhök 1 krona, 

sparfhök 50 öre och för kråka 15 öre. Jaktarrenden före
komma hufvudsakligen i närheten af städerna. 

Inom Kronobergs län har landstinget genom Kronobergs 
läns jaktvårdsförening utbetalt skottpengar för räf med 350 
kronor, örn och berguf 5 kronor samt hök 2-50 kronor. Jakt
arrenden äro ganska vanliga och står jaktvården här betyd
ligt högre än inom öfriga län i Småland. Förutom Krono
bergs läns jaktvårdsförening verkar här, ehuru mera lokalt, 
Upphvidinge jaktvårdsförening. 

Blekinge läns landsting har utbetalt premier för dö
dande af räf, hök, kråka, gräfling, örn och berguf. Länets 
jaktvårdsförening är här verksam för en bättre jaktvård. 

I Hallands län utgå skottpenningar för räf med 2 kronor 
i de kommuner, som utfästa sig att betala hälften af denna 
summa, samt för säl och gräfling med 2 kronor. Jaktarrenden 
förekomma i rätt stor omfattning och synas vara till fromma 
för god jaktvård. 

Inom Malmöhus och Kristianstads län utbetalas skott
penningar för säl och i det förstnämnda länet jämväl för 
kråka. För jaktvården och djurskyddet äro flera föreningar 
verksamma: Zoologiska jagar sällskapet, Skånska jaktför
eningen samt Föreningen för skyddandet af fågellifvet å Ha
klappen m. fl. Någon egentlig jaktvård utöfvas, med undan
tag af å kronans skogar, endast å de större godsen samt å 
till jaktvänner utarrenderade marker. 

Beträffande rofdjurens förekomst inhämtas af skogs
tjänstemännens berättelser hufvudsakligen följande: 

Björnen kan numera öfver hela landet sägas vara täm
ligen sällsynt. Inom Norrbottens och Västerbottens län an
träffas den sparsamt inom fjälltrakterna. Inom Tåsjö revir 
samt inom renbetesfjällen i norra Jämtland hafva flera björ
nar under året uppehållit sig, likaså finnas enstaka exem
plar inom norra och västra Jämtlands samt Härjedalens 
revir. Inom Härnösands revir har under året en björn 
skjutits, hvilket dock får anses som en tillfällighet. I nord
västra delen af Dalarne i gränstrakterna mot Härjedalen 
förekommer björnen ännu, ehuru sparsamt. Ett eller annat 
exemplar har dessutom under de senaste åren träffats i Väster
dalarnes fjälltrakter mot norska gränsen äfvensom i östra 
Dalarnes skogsbygder mot Gäfleborgs län. I Värmland har 
björnen förekommit någon gång inom Älfdals revir, i de 
mot Dalarne angränsande socknarne. 

Vargen uppgifves förekomma inom Lapplands, Jämt
lands och Härjedalens samt Dalarnes fjälltrakter i allmän
het rätt sparsamt. Inom västra Jämtlands renbetesfjäll sä-
ges den vara stadd i ökning. Inom Särna sockens nord
ligaste fjälltrakter i Kopparbergs län har vargen under året 
anställt åtskillig skadegörelse å såväl ren- som älgkalfvar. 

Järfven är det inom lappmarkerna vanligast förekom
mande af de större rofdjuren, i Jämtlands fjälltrakter före
kommer det, ehuru sällsynt. 

Lodjuret är inom Norr- och Västerbottens län mycket 
ovanligt, likaså i Jämtlands och Västernorrlands län. Inom 
Gäfle—Dala distrikt torde dess förekomst vara inskränkt 
till Bollnäs och Alfta socknars finnmarker i Gästriklands 
revir mot Dalagränsen. Från Värmland omnämnes lodjuret 
i Älfdals äfvensom i Karlstads och Örebro revir. 
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Räfuen förekommer inom hela landet allmänt, ehuru 
naturligt nog tillgången är något ojämnt fördelad. 

Manien uppträder å vissa lokaler inom Västerbottens 
län tämligen allmänt, men i öfrigt därstädes vanligen spar
samt. Inom Mellersta Norrlands och Gäfle—Dala distrikt 
är den i aftagande, i Bergslagsdistriktet sparsamt förekom
mande. Mården uppgifves hafva ökats inom Ombergs revir 
samt är allmän å kronoparken Halle—Hunneberg och inom 
de skogrika Wedbo och Tössbo härader i norra Dalsland. 
Mården är äfven allmän å Boda kronopark på Öland, men 
sällsynt eller i aftagande inom öfriga delar af Smålands 
och Södra distriktet. 

Uttern förekommer öfver hela landet tämligen sparsamt, 
i södra delarna däraf dock mera allmänt å för densamma 
lämpliga lokaler. 

Gräflingen förekommer upp till sydligaste delarna af 
Gäfle—Dala distrikt tämligen allmänt, i Södra distriktet 
talrikt samt är inom vissa Smålandsrevir stadd i ökning. 

Ditfhöken förekommer allmänt, särskildt inom Arvika, 
Karlstads, Askersunds, Köpings och Västerås revir, inom 
hela Västra distriktet samt i Kalmar revir och i Södra di
striktet. Inom öfriga delar af landet uppträder den mera 
sparsamt, och säges i Värends revir af Smålands distrikt 
vara stadd i tillbakagång. 

Bcrgufven börjar på sina ställen inom landet blifva allt
mer sällsynt. 

Omen förekommer likaledes mycket sparsamt. 

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

är, under tillåten tid skjutits 365 älgar samt under för
bjuden tid 82 stycken eller sammanlagdt 447. Siffrorna, 
särskildt antalet under förbjuden tid skjutna älgar, äro dock 
synnerligen osäkra, och torde betydligt böra ökas. Älgen 
uppgifves hafva fasta stånd inom samtliga revir samt före--
komma ganska talrikt, och torde densamma numera få anses 
skyddad mot alltför stark decimering. 

I Skellefteå distrikt säges älgen visa ganska god ökning 
inom Vargiså, Malmesjaurs och Arjepluogs revir, under det 
att den inom öfriga revir är mindre allmän och inom en 
del, såsom Arvidsjaur, Jörn och Norsjö snarare afsevärdt af-
tagit i mängd under de senare åren. Under året hafva inom 
distriktet dödats 2(5 älgar, däraf 16 under förbjuden tid. 

Inom Umeå distrikt synes älgen fortfarande vara stadd 
i jämn om ock svag ökning, och dödades under berättelse
året 52 djur, hvaraf 21 tjurar, 29 kor och 2 kalfvar. 

I Mellersta Norrlands distrikt uppgifves älgstammen 
vara god, flerstädes stadd i ökning och endast inom Tåsjö 
och Junsele revir svag. Enligt ingångna uppgifter hafva 
inom distriktet under året blifvit fällda 207 älgar, hvaraf 
113 tjurar, 83 kor och 11 st. af ej angifvet kön. 

I Gäfle—Dala distrikt synes inom Gästrikland och syd
västra delarna af Hälsingland älgstammen vara jämförelse
vis god. Älgen var där under åren 1903—1905 fullständigt 
fridlyst och har sedan jakttiden endast varit 7 dagar. I 
öfriga delar af Hälsingland förekommer älgen rätt sparsamt. 
Inom Kopparbergs län finnes densamma trots det starka 
förföljandet ännu mångenstädes ganska talrikt, men anses 

öfverallt vara i aftagande. Framställning har till Eders 
Kungl. Maj:t gjorts af länets landsting om inskränkning af 
jakttiden till 7 dagar, hvilket torde vara af stort behof. 
Genom nådigt beslut af den 7 augusti 1907 är från och med 
berättelseåret till och med utgången af år 1910 dödande och 
fångande af årskalf förbjudet. Under årets lofgifna jakttid 
hafva inom distriktet dödats sammanlagdt 543 älgar, hvaraf 
171 tjurar, 153 kor och 219 st. af ej angifvet kön. Et t 
afsevärdt antal kan dessutom anses vara fälldt under för
bjuden tid, ehuru härför inga uppgifter föreligga. 

Inom Bergslagsdistriktet förekommer älgen tämligen 
allmänt, i synnerhet inom Örebro län och angränsande 
delar. 

Inom Östra distriktet är tillgången på älg öfverallt 
god, här och hvar till och med stadd i ökning. Under året 
fälldes 254 oxar, 182 kor och 31 kalfvar eller tillsammans 
467 djur. 

I Västra distriktet har älgstammen minskats inom vissa 
delar af Skaraborgs län, men bibehåller sig däremot väl 
inom Bohus och Älfsborgs län samt är inom det senare lä
net å Dalsland stadd i ökning. Talrikt förekommer älgen 
å de stora kronoparkerna Halle—Hunneberg, Älfsborgs och 
Skaraborgs Edsmären, Mösseberg samt å Kroppefjäll, hvarest 
den dock är utsatt för mycket tjufskytte. Under året hafva 
inom distriktet skjutits 151 älgar. 

I Smålands distrikt uppgifves älgen förekomma spar
samt inom Tjusts, Sunnerbo och större delen af Kalmar 
revir, mera allmänt inom Stranda och Handbörds härader 
af Kalmar samt inom öfriga revir, dock att å Öland endast 
8 å 9 älgar finnas och dessa på mellersta delen af ön. Älgen, 
som under de senare åren hårdt efterhållits, synes vara i 
aftagande inom Kalmar och Värends revir samt visar ökning 
inom Jönköpings, möjligen äfven Eksjö revir. Under året 
hafva skjutits 122 tjurar, 109 kor och 42 kalfvar eller sam
manlagdt 273 djur. Inom Södra distriktet utbreder sig älgen 
alltmer, och utgör antalet under berättelseåret fällda 65 
stycken. 

Kronhjorten, som endast förekommer inom vissa delar 
af Skåne, har under de senaste åren till följd af den stora 
skada han åstadkommer på skogen starkt efterhållits, så 
att hela stammen numera knappt torde uppgå till mer än 
ett femtiotal, och fara för djurartens bestånd föreligger. 
Enligt meddelanden, ingångna till Skånska jaktföreningen, 
skulle under den gångna jaktsäsongen 34 djur blifvit fällda. 

Dofhjorten, som utplanterats i Stjernorps socken af Öster
götlands län, har nu spridt sig till angränsande socknar, 
och antages stammen där uppgå till omkring 50 stycken. 
På Öland finnes den å Ottenby kungsladugård till ett antal 
af omkring 50 stycken. Inom Ängelholms och Malmöhus 
revir, där dofhjorten äfven förekommer, anses ej stammen 
hafva afsevärdt ökats. 

Rådjuret synes utbreda sig norrut. Sedan flera år till
baka har det förekommit inom Söderbärke, Tuna och. Husby 
socknar af Kopparbergs län och har äfven under berättelse
året visat sig där parvis och enstaka. Dess vistelse där
städes torde kunna anses konstant, och kan såsom nordgräns 
för dess nuvarande förekomst sättas 60-5° n. b. Inom Bergs
lagsdistriktet förekommer rådjuret sparsamt, likaså i Söder-



Jakten. Skogsundervisningen. XXIII 

manland, sällsynt i Stockholms län men tämligen talrikt i 
Östergötland samt öfver hela Västra disfriktet, i hvars norra 
del stammen synes vara stadd i ökning. Rådjuret saknas 
på Öland, förekommer mindre allmänt inom Kalmar och 
Jönköpings län, men allmänt inom hela Kronobergs län 
samt inom hela Södra distriktet med undantag af skogs
bygden inom Blekinge—Ahus revir. Inom sistnämnda distrikt 
är stammen för öfrigt i tilltagande. 

Haren har haft en mycket god årgång inom Luleå, 
Skellefteå och Umeå distrikt, särskildt i kustreviren. Inom 
en del revir i Luleå och Umeå distrikt synes emellertid en 
epidemi hafva härjat stammen och dödat många djur. Inom 
Mellersta Norrlands distrikt har tillgången på hare varit 
god, inom Gäfle—Dala distrikt ytterst växlande, på en del 
ställen dålig, å andra åter riklig, inom Bergslagsdistriktet 
medelmåttig eller ringa och endast delvis god samt- inom 
Östra distriktet omväxlande god eller medelmåttig. Inom 
Västra distriktet har årgången varit god, likaså inom Små
lands distrikt med undantag af Västbo och Värends revir, 
där stammen minskats genom sjukdom, hvilket äfven synes 
varit fallet på Visingsö. I Södra distriktet har såväl den 
svenska som den inplanterade tyska haren haft en god år
gång. Under det den förra minskas, vinner den senare allt 
mera terräng. 

Tillgången på tjäder och orre har inom Luleå distrikt 
varit god till riklig, inom Skellefteå distrikt god — dock 
något mindre än under år 1906 —, inom Umeå distrikt äfven 
god, ehuru årets kullar genom den kalla och regniga väder
leken blifvit små, samt inom mellersta Norrlands distrikt i 
allmänhet dålig. Inom Gäfle—Dala distrikt har skogsfågel
stammen äfven varit svag, beroende på väderlekens menliga 
inverkan. Tjäder- och orrhönor hafva här från och med 
berättelseåret kommit i åtnjutande af samma skydd genom 
inskränkt jakttid, som är gällande för landets södra delar. 
Inom Bergslags-, östra, västra, Smålands och södra distrikten 
har årgången varit klen med små kullar. Tjädern före
kommer icke på Öland, orren endast å dess norra del. 

Ripan har inom Luleå, Skellefteå, Umeå, mellersta 
Norrlands och Gäfle—Dala distrikts fjälltrakter haft en 
mycket god årgång. Inom det sistnämnda distriktets skogs
trakter samt inom Älfdals revir af Bergslagsdistriktet har 
densamma förekommit sparsamt. 

Hjärpe förekommer inom Luleå distrikt tämligen säll
synt, särskildt inom lappmarksreviren. Inom de öfriga 
norra distrikten har tillgången varit tämligen god. Inom 
Kopparbergs län åtnjuter densamma sedan 1906 total frid
lysning under fem år och förekommer den öfverallt inom 
Gäfle— Dala distrikt mycket sparsamt, ehuru inom fridlys-
ningsområdet svaga tecken till ökning kunna spåras. Inom 
västra och Smålands distrikt har tillgången på hjärpe varit 
ytterst ringa. 

Rapphönsen äro inom mellersta Norrlands distrikt fler
städes stadda i spridning samt förekomma inom Gäfle—Dala 
distrikt i södra Dalarne, Siljanstrakten och i Gästrikland 
rätt allmänt. Inom Bergslagsdistriktet har årgången varit 
svag, med undantag af inom Köpings och norra Roslags 
revir, där densamma varit god. Inom Östra, Västra, Små

lands och Södra distrikten har årgången likaledes varit dålig 
med små kullar. 

Fasanen har något ökats i antal å Visingsö och före
kommer den äfven till ett antal af 10 k 15 stycken å 
Ottenby inom Ölands revir. Inom södra och mellersta Skåne 
förekommer den numera ganska allmänt och ökas alltjämt 
genom inplantering. Stammen har där redt sig tämligen 
bra, ehuru ungarna lidit betydlig skada genom den våta 
och kalla väderleken. 

Morkullan förekommer här och där inom sydligare de
larna af Umeå distrikts kusttrakter. Inom Gäfle—Dala 
distrikt synes den år för år vara stadd i minskning, sär
skildt sedan morkullskytte på sträck äfven kommit i bruk 
bland allmogejägare. Inom Bergslagsdistriktet uppgifves 
tillgången vara ringa, inom Smålands distrikt i aftagande 
och i Södra distriktet sparsam under draget, häckande 
endast på sina ställen i distriktets norra del. 

Tillgången på beckasin tyckes i allmänhet vara i af
tagande, hvartill orsaken i södra delarna af landet anses 
bero på att för denna fågel liksom för öfriga vadare lämp
liga sankmarker i allt större utsträckning torrläggas. 

Tillgången på änder och annan sjöfågel har inom Luleå 
och Skellefteå distrikt varit tämligen god, i de nordligaste 
reviren dock synbarligen i aftagande. Inom Umeå, Mellersta 
Norrlands, Gäfle—Dala och Bergslagsdistrikten har till
gången varit ringa, inom Östra och Västra medelgod samt 
inom Smålands distrikt ringa till medelmåttig, utom å Öland, 
där den angifves hafva varit mycket god. Inom södra 
distriktet har årgången af gräsand varit rätt god. Inom 
vissa distrikt säges änderna för hvarje år aftaga i antal. 

Af skogspersonalen eller genom dess försorg hafva under 
berättelseåret vid domstol åtal anhängiggjorts i 198 mål an
gående förbrytelser mot jaktlagarna, af hvilka mål 60 voro 
uppskjutna från föregående år. Under berättelseåret af-
gjordes 138 af dessa mål, hvarvid svaranden fälldes i 112 
mål och frikändes i 26. Vid årets slut voro sålunda 60 mål 
oafgjorda (Bil. 19). Adömda böter uppgingo till 11,126 kr. 
och ådömd skadeersättning till 2,421-65 kr. Motsvarande 
belopp föregående år voro 8,985 kr. i böter och 2,080-50 kr. 
i skadeersättning. 

Skogsundervisningen. 
Vid skogsinstitutet utsträcktes undervisningen under 

föregående år till 5 lästerminer för högre kursen. Under 
höstterminen har alltså 3 årskurser af denna åtnjutit under
visning vid institutet. Vid berättelseårets början uppgick 
ordinarie elevernas antal till 21 i högre kursens äldre af
delning och 22 i högre kursens yngre afdelning samt 11 i 
lägre kursen, hvarest dessutom 1 extra elev fanns. Från 
högre kursen utexaminerades i januari 4 st. och vid höst
terminens slut 16. Från lägre kursen afgingo med erhållet 
kunskapsbetyg i januari 1 och under höstterminen 9 ordi
narie elever, hvarjämte under året 1 extra elev lämnat 
institutet. Den 1 oktober antogos till elever i högre kursen 
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19 elever, den 1 juni i lägre kursen 10 elever. Vid be
rättelseårets slut utgjorde elevernas antal således i högre 
kursen, äldsta afdelningen, ej utexaminerad 1, i äldre afdel
ningen 22 och i yngre afdelningen 19 eller tillsammans 42 
st. samt i lägre kursen 10, förutom en på grund af sjuk
dom sedan föregående är kvarstående elev. 

Af de den 1 okt. i högre kursen antagna eleverna har 
1 på grund af sjukdom nödgats tillsvidare afbryta studierna. 

Till 4 elever i högre kursen ha under året af därtill 
anslagna medel utdelats stipendier å 250 kr. hvardera. 

Lärarepersonalen utgjordes vid årets början af 1 t. f. 
direktör, 2 lektorer, 2 extra lektorer och 4 extra lärare samt 
vid årets slut af samma antal med den skillnad, att en 
ordinarie lektor genom transport till annan tjänst ersatts 
med en t. f. lektor. 

Vid de praktiska öfningarna hafva under året tjänst
gjort 4 assistenter. Den teoretiska undervisningen har om
fattat följande ämnen och antal timmar: 

Att antalet föreläsningstimmar i några af ofvan angifna 
ämnen ej fullt uppgår till det i läroplanen fastställda beror 
hufvudsakligen på att de i stället ingå i nedan nämnda 
praktiska öfningar och studieresor, som under berättelseåret 
haft följande omfattning: 

Den 24 februari—4 mars en resa till Marma aktiebolags 
timmerdrifningar vid Tovansjö«i Hälsingland samt till Kall -
skärs sågverk med högre och lägre kursens äldre afdelningar 
för studium af afverkning, aptering, tumningar samt virkes 
försågning m. m. 

Den 2—12 maj företogs under direktörens ledning med 
äldre afdelningen af högre kursen en resa till södra Sverige 
för studium af skilda beståndstyper, skogsodlingar, bestånds-
vårdsåtgärder o. s. v. och besöktes härvid Visingsö ek-
planteringar, ljunghedarne inom Sunnerbo revir, Tönnersjö-
hedens kronopark samt flygsandsfälten i Hallands revir, 
Skäralids kronopark samt Ängelholms gamla flygsandsfält 
i Ängelholms revir, Skarhults och Löfvestads kronoparker i 
Malmöhus revir samt Krageholms fideikommisskogar i 
Malmöhus län. Äfvenså besågos under samma resa Jön
köpings tändsticksfabrik och Strömsnäs moderna pappers
fabrik. 

Under tiden 15—29 maj öfvades högre kursens yngre 
afdelning samt lägre kursen i skogskulturer ä Bjurfors 
kronopark, hvarvid utfördes hyggesrensning, sådd och plan
tering, omskolning samt andra plantskolearbeten. 

Under tiden 15—24 juni företogs resa med högre och 
lägre kursens äldre afdelningar för studium af flottning och 
flottledsbyggnader. 

De egentliga sommaröfningarna ägde rum 
dels å Hamra kronopark under tiden 15 juni—20 juli 

med högre och lägre kursens äldre afdelningar och omfattade 
där skogsindelning jämte tillväxtundersökning, hvarvid 
hvarje elev indelade cirka 200 har med upprättande af 
karta i skalan 1:20,000 samt stämplingar med beräknande 
af utbytets värde m. m.; 

dels å Bjurfors kronopark under samma tid med högre 
och lägre kursens yngre afdelningar och omfattade där skogs-
och fältmätning samt afvägning och upprättande af full
ständiga afdikningsförslag (omkring 1—5 har för hvarje 
elev) samt förslag till vägbyggnad å omkring 1 kilometer 
hvardera, därjämte botaniska och zoologiska exkursioner 
under cirka 14 dagar; 

dels å Bjurfors kronopark under tiden 21 juli—31 augusti 
med högre och lägre kursens äldre afdelningar, hvarvid de 
sysselsatte sig med inägomätning, kolning, afdikning samt 
gallring och stämpling. Under tiden 5—10 augusti dess
utom syner och välderingar samt demonstrering af landt-
bruket å kronoparkens utarrenderade lägenheter och hemman; 

dels å Malingsbo (Klotens kronopark) under samma tid 
med högre och lägre kursens yngre afdelningar, hvarvid 
utfördes skogsindelnings- och därmed sammanhängande ar
beten, såsom affattning med ledning af äldre kartor, be-
ståndsbeskrifning, linjetaxering, profyte- och specialtaxering, 
tillväxtundersökningar å bestånd och enskilda träd samt 
stam analys. 

Under jakttiden har tillfälle beredts eleverna till ut-
öfvande af olika slags jakt. 
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Af statens 8 skogsskolor, nämligen Ombergs i Östergöt

land, Klotens i Västmanland, Hällnäs i Västerbotten, Bisp-
gårdens i Jämtland, Grönsinka i Gästrikland, Bjurfors i 
Västmanland, Hunnebergs i Västergötland och Kolleberga i 
Skåne äro de två förstnämnda afsedda att förbereda till in
träde vid skogsinstitutet, de öfriga sex att utbilda skogs-
betjänte. Vid hvar och en af de senare har kostnadsfri 
undervisning meddelats åt 10—15 lärjungar, af hvilka 8—12 
erhållit stipendier. 

Statsbidrag har äfven under berättelseåret utgått till 
Skogshalls enskilda skogsskola i Södermanlands län. 

Följande periodiska publikationer rörande skogs- och 
jaktväsendet ha under året (bl. andra) utkommit: »Skogs-
vårdsföreningens tidskrifts, 5:te årgången, »Skogsvårds
föreningens Folkskrifter», n:ris 9—12, »Årsskrift från för
eningen för skogsvård i Norrland för år 1907», »Skogvaktaren», 
17:de årgången, »Svenska Jägareförbundets nya tidskrift», 
45:te årgången, samt »Svenska Kennelklubbens tidskrift», 
15:de årgången. 

Statens skogsförsöksanstalt. 
I enlighet med af domänstyrelsen den 26 juni 1906 

— jämlikt § 4 i de för skogsförsöksanstalten utfärdade 
nådiga stadgarna den 9 maj 1902 — fastställdt nytt program 
hafva arbetena under berättelseåret fortgått till följande 
omfattning: 

Skogsafdelningen har under tiden för utarbetena, 22 • 
april till 7 oktober, utlagt 36 st. fasta försöksytor för under
sökning af tillväxten i normala, rena tallbestånd, däraf 7 i 
Norrbottens, 5 i Västerbottens, 4 i Jämtlands, 2 i Väster
norrlands, 1 i Kopparbergs, 2 i Örebro, 3 i Skaraborgs, 8 i 
Jönköpings, 3 i Kronobergs och 1 i Kalmar län, hvarförutom 
1 tillfällig yta utsattes å Hardemo häradsallmänning. 

A de inom Skaraborgs län utsatta tre fasta profytorna 
afslutades dock ej arbetena fullständigt under året. 

För kulturförsök ha under berättelseåret utlagts två 
fasta ytor å Götaströms kronopark med sådd af vanlig tall, 
pyreneisk bergtall samt plantering af banksianatall och 
hjälpkultur med halländsk bergtall. 

Å förut utsatta ytor ha verkställts sådder med druf-
ekollon å Oxhults och Ollestads kronoparker, sådder med 
douglasgranfrö och drufekollon samt plantering af silfvergran 
å Lilla Svältornas kronopark, hjälpkUlturer med halländsk 
och pyreneisk bergtall å Vallåsens kronopark samt sådder 
med halländsk och pyreneisk bergtall samt vanlig tall å 
Älfdalens kronopark. 

De fasta försöksytorna utgjorde vid årets början 417 st. 
och med de nyutsatta 38 vid årets slut 455 st., hvartill 
komma 8 st. tillfälliga försöksytor. 

Revisioner hafva under året verkställts å 216 ytor, be
sådda med olika frömängd per ruta. 

1M5/o8 Domänstijrehem berättelse för år 1007. 

Sektionsvis hafva uppskattats 1,631 stammar, hvaraf 
1,234 tallar, 390 granar och 7 björkar. Fullständiga stam
analyser hafva utförts å 33 träd. 

Den botaniska afdelningens utarbeten voro under juni 
och första dagarna af juli förlagda till södra Östergötland, 
norra Småland och östra Västergötland. Undersökningarna 
omfattade härvid skogstypernas utseende och sammansätt
ning samt barrträdens variation, speciellt hvad granen be
träffar. Särskildt riktades dock undersökningen på studiet 
af de olika humusformerna och den därmed sammanhängande 
markfloran och insektfaunan samt på utredandet af egen
domliga föryngringssvårigheter i norra Småland och östra 
Västergötland, betingade af mäktiga grus- och sandaflag-
ringar från den tid, då Vettern af inlandsisen varit upp
dämd. Juli månad ägnades åt undersökningar i Norrland, 
där bl. a. försöksfäitet vid Rokliden underkastades vissa 
förändringar i och för det viktiga studiet af skogens in
verkan på vattenståndet i marken. Könsfördelningen hos 
tallen äfvensom tallhedarnes föryngring ägnades i lapp
marken, hufvudsakligen Joekmock, ett närmare studium. 
Skogsbiologiska studier verkställdes å flera af de utaf skogs
afdelningen utlagda profytorna i Jämtland och Hälsingland. 
Under augusti, september samt några dagar af oktober ut
förde botanisten enligt särskildt förordnande undersökningar 
på Gottland, under det assistenten under september och 
oktober gjorde undersökningar öfver granens variation i 
norra Västergötland samt anställde frostobservationer på de 
förut nämnda platserna,, där föryngringssvårigheter iakt
tagits. 

I början af året utsändes från botaniska afdelningen 
korta frågeformulär med anhållan om upplysningar angående 
de ädla löfträdens — bok, ek, ask, alm, lind och lönn — 
förekomst. Som bilaga till skogsvårdsföreningens tidskrift 
utsändes af dessa frågeformulär 1,000 exemplar samt från 
anstalten till folkskollärare och präster. Genom domän
styrelsen ha dessutom formulären tillställts samtliga krono
jägare inom Gäfle—Dala, Bergslags, Östra, Västra, Små
lands och Södra distrikten, samt genom Botaniska sällskapet 
och privata personer ett 50-tal dylika. På så sätt har nästan 
hela den tryckta upplagan — 7,000 exemplar — spridts 
öfver hela den del af landet, där man har anledning antaga, 
att ädla löfträd förekomma. 2,435 svar ha ingått, ofta 
mycket upplysande och utgörande ett godt grundlag för ut
arbetande af kartor öfver de ädla löfträdens utbredning 
inom landet. 

Dessutom ha under vintern fotografisamlingen ordnats 
och katalogiserats, ståndortsanalyser systematiskt renskrifvits 
och ordnats, observationerna från experimentalfältet vid Rok
liden beräknats och uppsatts i tabeller och kurvor, samt 
metoder för jordmånsanalyser pröfvats och utarbetats. 

Under året ha från anstalten publicerats: 4:de häftet af 
»Meddelanden från statens skogsförsöksanstalt» med innehåll: 
»Om frömängden vid rutsådd af tall- och granfrö», af Alex. 
Maass1, »Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 
1907», af densamme samt »Flora och vegetation å Hamra 
kronopark» af Gunnar Andersson och Henrik Hesselman. 

IV 
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Under aret har en personalförändring vid anstalten ägt 
rum, i det assistenten vid botaniska afdelningen fil. lic. Carl 
Skottsberg den 15 maj på begäran afgått och den 1 juni 
efterträdts af fil. doktor Nils Sylvén. 

Finanserna. 

I föregående årsberättelse uppgafs taxeringsvärdet af då
varande kronoparker, flygsandsfält, kronoöfverloppsmarker 
och till kronan återfallna stockfångstskogar till 97,071,097 
kronor 50 öre. Lägges till denna summa värdet af under 
året inköpta kronoparker, erhålles för samtliga ifrågavarande 
skogar vid berättelseårets slut ett totalvärde af 98,663,716 
kr. 8 öre. 

Under år 1907 uppgick sammanlagda beloppet af stats
verkets skogsmedel till 9,968,984 kr. 20 öre (Bil. 20), mot
svarande 8,618,009 kr. 37 öre föregående år. 

Dessa medel utgjordes af: 
Kronor. 

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): 

För skogsväseudet under år 1907 beviljade, å rikssta
tens nionde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 21): 
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Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt Domänstyrel
sens räkenskaper uppgått till följande belopp (Bil. 21 och 22): 

hvarjämte enligt styrelsens räkenskaper behållning förefanns 
vid årets slut dels å reservationsanslaget af 603,594 kr. 
7 öre och dels å extra anslagen till reglering af flottleder 
i de norrländska länen äfvensom i Kopparbergs, Västman
lands och Örebro län af 626,733 kr. 63 öre och till afdik-
ningar å kronans skogar i de norrländska länen och i 
Kopparbergs län 38,379 kr. 20 öre. 

Sedan från bruttobeloppet af statsverkets skogsmedel 
9,968,984 kr. 20 öre jämte till anslagen hörande uppbörd 
70,858 kr. 59 öre afräknats samtliga utgifter, nämligen: 

Nettobehållningen under de närmast föregående åren 
utgjorde: 

Kronor. 

Till jämtländska renbetesfjällens skogsfond, afsedd för 
inköp af marker till dessa fjälls utvidgning, inflöto under 
året genom försäljning af skogseifekter m. m. 62,999 kr. 85 
öre, hvaremot utbetaltes till virkesutstämpling, arfvoden till 
biträdande jägmästare i tre revir, skogsbevakning, rese
ersättning m. m. 42,748 kr. 31 öre. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, hafva 
under året influtit 1,056,788 kr. 10 öre, hvaraf från Väster
norrlands län 167,724 kr., Jämtlands län 167,538 kr., Gäfle-
borgs län 162,329 kr., Värmlands län 132.562 kr., Koppar
bergs län 112,321 kr., Östergötlands län 49,343 kr. och Jön
köpings län 40,117 kr. samt från öfriga län med belopp 
understigande 30,000 kr. Från sagda medel utbetaltes dels 
för skogsförvaltningskostnader 70,352 kr. 81 öre samt enligt 
fastställda hushållningsplaner eller eljest gällande bestäm
melser dels till boställshafvare 237,508 kr. 86 öre, dels till 
domkyrkokommissionen i Västerås 1,096 kr. 89 öre, utgörande 
skogsmedel från domkyrkohemmanen Finsta och Opp-Jädra, 
dels ock till åtskilliga församlingars kyrkoråd 32,507 kr. 
33 öre. 
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Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes där
jämte till: 

Kronor. 

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

Af ecklesiastika skogsmedel, omförda till ecklesiastika 
boställenas skogsfond, utbetalades för skogsindelning, skogs
odling, hägnad, dikning m. m. sammanlagdt 53,765 kr. 30 öre. 

revir. Vid berättelseårets utgång upptog alltså gällande 
stat 10 öfverjägmästare, 89 jägmästare- ocn 382 kronojägare-
befattningar. 

Dessutom hafva under året varit anställda 7 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 ordinarie och 1 tillfällig skogsingenjör, 6 assistenter vid 
öfverjägmästareexpeditioner samt 117 assistenter, af hvilka 
8 tjänstgjort såsom skogstaxatorer, 4 såsom dikningsledare, 
2 såsom dikningsassistenter, 71 såsom aflönade revirassistenter 
och skyddsskogsassistenter samt 22 såsom oaflönade revir
assistenter. För ordnande af kronans flottleder hafva varit 
anställda 1 flottledsingenjör och 2 tillsyningsmän. Såsom 
extra kronojägare hafva varit anställda 262 personer, hvar
till kommo 85 kronoskogvaktare och 4 extra kronoskog
vaktare äfvensom af revirförvaltarne antagna omkring 140 
extra och tillfälliga bevakare. 

Inspektionsresor hafva under berättelseåret af chefen för 
domänstyrelsen företagits å allmänna skogar inom Östergöt
lands, Kopparbergs, Gräfleborgs, Jämtlands, Västernorrlands 
och Norrbottens län. 

Skogsadministrationen. 

Sedan jägmästaren i Jönåkers revir under berättelseåret 
erhållit begärdt nådigt afsked från sagda revirförvaltare-
tjänst, indrogs detta revir jämlikt af Riksdagen och Eders 
Kungl. Maj:t vid 1889 års lönereglering fattadt beslut. 
Jönåkers revir uppdelades därvid på Gripsholms och Daga 
revir. I sammanhang därmed öfverfördes sistnämnda revir 
— förut på extra stat och uppehållet endast på förordnande — 
till ordinarie stat och förändrades namnet till Nyköpings 

Statens markinköp. 

Såsom ofvan är nämndt, har i öfverensstämmelse med 
särskilda nådiga beslut under berättelseåret för statens räk
ning förvärfvats skogsmark i flera orter för bildande af nya 
eller utvidgning af äldre kronoparker. För såväl de köp, som 
under året afslutats, som ock för förut verkställda sådana 
köp redogöres i efterföljande tabell: 



Statens markinköp. XXIX 

v 



XXX Skogsmarksförvärf. 

och utgör alltså hela det belopp, hvarför mark för bildande af eller tillökning i kronoparker inköpts, 19,932,823 kr. 02 öre. 

Stockholm den iil december 1908. 

J. MEVES. TH. ÖRTENBLAD. 

Underdånigst 

KARL FREDENBERG. 

FREDRIK GIÖBEL. 

K. G. G. Norling. 



B I L A G O R . 

1533/03 Domänstyrelsene berättelse for år 1907. Bilagor. 1 



2 

Bil. 1. Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar 
och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

A. Såldt virke. 



3 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmårker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

A. Såldt virke. 



4 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

A. Såldt virke. 



5 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

A. Såldt virke. 



6 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

A. Såldt virke. 



7 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



8 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



9 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



10 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



11 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



12 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



13 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



14 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1907. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



15 

Bil. 2. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1907. 



16 

Bil. 2. (Forts.) Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1907. 



17 

Bil. 3. Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman icke ingår 
till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1907. 



18 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
icke ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1907. 



19 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
icke ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1907. 



20 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
icke ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1907. 



21 

Bil. 4. Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman ingår 
till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1907. 



22 

Bil. 4. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1907. 



23 

Bil. 4. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1907. 



24 

Bil. 5. För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1907. 



25 

Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1907. 



26 

Bil. 6. Såldt virke, åverkadt å stockfångstskogar, nybyggen, kronohemman och enskildes 
skogar med inskränkt disposition, år 1907. 



27 

Bil. 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar år 1907. 



28 

Bil. 8. Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1907 utlämnadt virke. 

A. Till delägarnes omedelbara disposition. 

1) Gellivare sockens allmänning. — 2) Jockmocks sockens allmänniug. 



29 

Bil. 8. (Forts.) Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1907 utlämnadt virke. 

A. Till delägarnes omedelbara disposition. 



30 

Bil. 8. Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1907 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 

1) Jockmocks sockens allmänning. 



31 

Bil. 8. (Forts.) Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1907 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



32 

Bil. 9. Längd öfver utsyningar år 1907 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 

1) Ä sockennllmänningarna utsynadt virke ej upptaget i deona fÖrteckuiDg utan har redovisats å Bil. 8. 



33 

Bil. 9. (Forts.) Längd öfver utsyningar år 1907 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



34 

Bil. 10. Utsyning af bok och vrakek år 1907. 

1) Utsynade fur Strömsholms Hingstdepas räkning till fri disposition. 



35 

Bil. 10. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek år 1907. 



36 

Bil. 11. Prisen på vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet år 1907. 

37 



38 

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



skogseffekter i olika delar af landet år 1907. 

39 



40 

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



skogseffekter i olika delar af landet år 1907. 

41 



42 

Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande skogseffekter i olika delar af landet år 1907. 



Bil. 12. Åverkadt virke å allmänna skogar år 1907. 

43 



44 

Bil. 12. (Forts.) Åverkadt virke å allmänna skogar år 1907. 



45 

Bil. 13. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt-
ningarna år 1907. 



46 

Bil. 13. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1907. 



47 

Bil. 13. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1907. 



48 

Bil. 14. Afdikningar å kronans skogar i de 



norrländska länen och Kopparbergs län år 1907. 

49 



50 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1907. 

51 



52 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1907. 

53 



54 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1907. 

55 



56 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1907. 

57 



58 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1907. 

59 



60 

Bil. 15. Sammandrag öfver skogsingenjörernas verksamhet under år 1907. 

Bil. 16. Dödade rofdjur samt utbetalade skottpenningar år 1907. 

1) Af dessa medel uro 5,08950 kronor utbetalda till belöningar för dödande af silar jämlikt K. br. 8/ia 1905. 12,000 kronor voro härtill för året anvisade. 



Bil. 17. Husdjur, dödade af rofdjur år 1907. 

61 

Bil. 18. Antal elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1907. 

1) En den 1 oktober anlagen elev i högre kursen har på grand af sjukdom nödgats tillsvidare nfbrvta studierna. — 2) En af iäjjre kursens elever har på gruud 
af sjukdom fatt kvarstå från föregående år för fullgörande af vissa praktiska öfningar. 



62 

Bil. 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1907. 



63 

Bil. 19. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1907. 



64 

Bil. 20. Statsverkets skogsmedel år 1907. 



Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1907. 

65 



66 

Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1907. 



Bil. 21. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1907. 

67 



68 

Bil. 22. Utgifter år 1907 från 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 

69 



70 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1907 från 

1) Däraf 32,358: 24 kr. trafikkostnader å Kloten—Bånghammars järnväg. 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 

71 



72 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1907 från 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 

73 



74 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1907 från 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 

75 



76 

Bil. 23. Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1907. 



Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1907. 

77 



78 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1907. 



Bil. 23. (Forte.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1907. 

79 



80 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1907. 



Bil. 24. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1907. 

81 
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