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TILL KONUNGEN. 

Domänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva be
rättelse om skogsväsendet i riket år 1908. 

Allmänna skogar. 

Kronoparkernas ytvidd, som vid berättelseårets början 
omfattade 4,562,242-45 hektar, har under året å ena sidan 
ökats med 10,115-12 hektar, men å andra sidan minskats 
med 565-82 hektar och utgjorde således vid dess slut 
4,571,791-75 hektar. 

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

vidgning af äldre kronoparker af staten inköpts inom Stor-
I—092501 Domänstyrehens ierättelse för år 1908. 

backens, Jockmocks, Härjedalens, Västerdalarnes, Klotens, 
Grottlands, Granviks, Slättbygds,o Svältornas, Dalslands, 
Kalmar, Sunnerbo och Blekinge-Ahus revir, utgörande en
ligt längre fram i denna berättelse under rubrik >statens 
markinköp» meddelad förteckning tillsammans 9,444-12 har, 
af hvilken areal dock 122-57 har utgöras af till nyinköpta 
S9/m mantal Eennäs n:r 1 litt. I b i Jockmocks socken 
hörande ströängar, hvilka upptagits i föregående arealupp
gifter för kronoparker inom Storbackens och Jockmocks 
revir, hvarför såsom arealökning nu endast kunna upptagas 
9,321-55 har; 

dels därigenom att jämlikt nådigt beslut den 12 oktober 
1906 af förra majorsbostället Gry lie i Kopparbergs revir 
efter den 14 mars 1908 till kronopark afsatts 321-00 har; 



II Allmänna skogarnas ytvidd. 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 29 november 
1906 kronodomänen Skackebo med 81-27 har produktiv skogs
mark och 7-99 har impediment från och med 14 mars 1908 
tillagts kronoparken Tyrsbo i Kinda revir; 

dels därigenom att på grund af nådigt beslut den 16 
mars 1906 förra furirsbostället Öhn med en areal af 104-33 
har, hvaraf 45 har skogsmark, från den 14 mars 1908 till
lagts kronoparken Tanum i Bohus revir; 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 21 juni 1907 
af Kronobergs kungsgård i Värends revir efter den 14 mars 
1908 till kronopark afsatts 201-25 har, däraf 158-43 har 
skogsmark; 

dels därigenom att jämlikt nådigt beslut den 6 septem
ber 1907 af förra trumslagarebostället 1/i mantal Finnanäs 
n:r 1 77-73 har efter den 14 mars 1908 tillagts Sandviks 
kronopark i Västbo revir; 

dels därigenom att uti 1907 års berättelse från krono-
öfverloppsmarker till kronoparker inom Burträsks revir öfver-
förda 495-17 har nu åter redovisas såsom öfverloppsmark, 
enär denna öfverföringsåtgärd redan vidtagits vid afgifvande 
af 1905 års berättelse, i följd hvaraf i 1907 års berättelse 
kronoparkernas areal angifvits 495-17 har för stor och öfver-
loppsmarkens areal samma vidd för liten; 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 3 maj 1907 
kronoparken Storhagen om 48-83 har i Bohus revir upplåtits 
till Göteborgs hospital för att från och med den 1 januari 
1908 för dess räkning disponeras; 

dels därigenom att jämlikt nådigt beslut den 1 februari 
1907 från kronoparken Ousby tillhörande hemmanet3/8 mantal 
Ejretal n:r 1 i Blekinge-Åhus revir afsöndrats och den 24 
januari 1908 försålts ett inägoområde af 11-00 har; 

dels och därigenom att jämlikt nådigt bref den 11 decem
ber 1903 för järnvägsanläggningen Borgholm—Boda af krono
parken Boda med jägmästarebostället Skäftekärr upplåtits 
mark, hvars areal först nu blifvit närmare bestämd till 
10-82 har. 

Flygsandsplanteringarnas ytvidd är oförändrad och utgör 
1,343-39 hektar. 

Kronobfverloppsmarkernas areal, som vid berättelseårets 
slut utgjorde 1,234,524-59 hektar, har ej undergått någon 
verklig förändring. 

Den angifna ytvidden öfverstiger emellertid den uti 
1907 års berättelse upptagna med 495-17 hektar, beroende 
därpå att, såsom under rubrik kronoparker här anförts, från 
kronoöfverloppsmarker till kronoparker inom Burträsks revir 
uti föregående års redogörelse öfverförda 495-17 hektar — 
hvilken arealförändring redan uti 1905 års berättelse upp 
tagits — nu åter redovisas såsom öfverloppsmark. 

Beträffande oaf'vittrade kronomarker kan tillförlitlig areal
uppgift ej lämnas. 

Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande 
skogar, såväl de hvilka åtfölja arrendet som de, hvilka äro 
därifrån undantagna, äfvensom af tjänsteinnehafvare ännu 
disponerade militieboställen utgjorde vid berättelseårets början 
153,809-46 hektar, men vid dess slut 151,776-57 har. Denna 
arealförändring har uppstått: 

dels därigenom att länsmansbostället Eskilstorp med 
8-81 hektars utmarksareal i Jönköpings revir från 14 mars 

1908 indragits till statsverket och för dess räkning ut
arrenderats; 

dels därigenom, att, såsom under rubrik kronoparker 
omnämnts, jämlikt särskilda nådiga beslut till kronoparker 
afsatts förra furirsbostället Öhn med en sammanlagd ut
marksareal af 104-33 har i Bohus revir och kronodomänen 
Skackebo med en sammanlagd utmarksareal af 89-26 har 
inom Kinda revir; 

dels därigenom, att jämlikt särskilda nådiga beslut vissa 
delar af egendomarna Gylle i Kopparbergs revir, Kronobergs 
kungsgård i Värends revir samt Finnanäs n:r 1 i Västbo 
revir — såsom förut omnämnts — afsatts till kronoparker 
och återstående delar, förutom 381-40 hektar af Kronobergs 
kungsgård, hvilka fortfarande disponeras på förutvarande 
sätt, försålts, och utgjorde dessa egendomars sålunda till 
kronoparker afsatta eller försålda sammanlagda utmarks
areal 608-76 har; 

dels genom försäljning af följande egendomar med en 
sammanlagd utmarksareal af 1,239-35 har, nämligen: 

Ryningetorp n:r 1 i Örebro revir, Öster Forssa i Örby
hus revir; Tibble n:r 4 i Stockholms revir; Viksäng n:r 1 
med Vikstorps kronoäng och Herrhagstorp, lotten n:r 2 
under Gripsholms kungsladugård i Gripholms revir; Stora 
Boda i Nyköpings revir; Elfvestad i Finspongs revir; Hof 
Pryssgården litt. K b, Lagmansberga n:r 3 och Maltmossen 
n:r 1 i Ombergs revir; Dömestad n:r 2, Hagla n:r 1, Mossebo 
n:r 1, Träbo n:r 1, Karlebo n:r 2, Ribbantorp n:r 1, Kärr 
n:r 1, Häggarp n:r 1, Stockeby n:r 1 och Husby n:r 4 i 
Kinda revir; Boterarfva i Gottlands revir; Björstorp Store
gården i Sval tornas revir; Solberg i Dalslands revir; Fogel-
hem i Tjusts revir; Boavret, Ekamåla och Aby i Värends 
revir samt Bjärjabygget n:r 1 och Tostarp n:r 1 i Engel-
holms revir. 

De civila boställenas utmarksareal, som vid berättelse
årets början utgjorde 12,326-68 hektar, har minskats med 
8-81 har genom indragning till statsverket af länsmans
bostället Eskilstorp i Jönköpings revir, och utgjorde så
lunda vid 1908 års slut 12,317-87 hektar. 

Ecklesiastika boställens skogars areal utgjorde vid be
rättelseårets början 356,334-75 har, men vid dess slut 
356,217-77 har. 

Denna arealförändring har uppstått: 
dels därigenom att ett nytt kapellpredikantsboställe. 

Upplund, bildats genom inköp af från vissa hemman i 
Gustaf Adolfs socken, Elfdals revir af Värmlands län af-
söndrade lotter om inalles 57-06 har; 

dels därigenom att kyrkohemmanet Läbenäs i Örbyhus 
revir om 20-44 har jämlikt nådigt bref den 31 december 
1907 blifvit försåldt; 

dels därigenom att domkyrkosysslomansbostället Bress-
hammar i Gripsholms revir med en utmarksareal af 90-99 
har såsom »doneradt till Strängnäs domkyrka och dess 
sysslomam jämlikt bestämmelse uti nådigt bref den 24 
januari 1908 öfverförts till allmänna inrättningars hemman; 

dels derigenom att af lektorsbostället Eldsund n:r 1 och 
domprostbostället Eldsund n:r 2 båda i Gripsholms revir 
för arméförvaltningens räkning exproprierats resp. 21-49 har 
och 25-38 har 
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samt dels därigenom att från biskopsbostället Östrabo 
i Värends revir exproprierats 15-74 hektar. 

Allmänna inrättningars hemmans skogar omfattade vid 
berättelseårets början 44,109-83 hektar, men vid dess slut 
44,192-42 hektar. 

Denna arealförändring har uppkommit: 
dels därigenom att ofvan under ecklesiastika boställens 

skogar nämnda Bresshammars domkyrkosysslomansboställe 
i Gripsholms revir med 9099 hektars ytvidd öfverförts till 
denna kategori af skogar, 

dels därigenom att Grifarp Södergården n:r 1 i Värends 
revir med en areal af 8-40 hektar skattelösts. 

Stockfångstskogarnas areal, som vid berättelseårets bör
jan omfattade 80,659-11 hektar, har icke undergått någon 
förändring. 

Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar, 
som vid berättelseårets början omfattade 33,184-10 hektar, 
ha, därigenom att Tunabergs kopparverks allmänning i 
Nyköpings revir genom högsta domstolens utslag den 19 
mars 1908 förklarats såsom enskild egendom, minskats med 
1,672-28 hektar, på grund hvaraf deras totala areal vid 1908 
års slut var 31,511-82 har. 

Allmänningsskogama — däri inberäknade häradsallmän-
ningar, sookenallmänningar och de s. k. besparingsskogarna 

i Gäfleborgs och Kopparbergs län — omfattade vid be
rättelseårets början en areal af 663,763-41 hektar och hafva 
under året ej undergått någon förändring till ytvidden. 

Sammanlagda arealen af de allmänna skogarna förutom 
oafvittrade kronomarker utgjorde alltså vid berättelseårets 
slut enligt nu lämnade uppgifter 7,148,09870 hektar. Mot
svarande summa föregående år var 7,141,802-60 hektar. 

En särskild grupp af skogar utgöra de s. k. renbetes
fjällen i Jämtlands län, hvilka, afsedda för lapparnes behof 
af renbete och husbehofsskog, bildats dels af vid afvittringen 
för ändamålet afsatt mark, dels af sedermera inköpta hem
man. Dessa renbetesland, som omfatta betydande, hufvud-
sakligast icke skogbärande fjällområden, hafva ökats genom 
inköp jämlikt nådigt bref den 26 juni 1908 af 4 skogs
skiften i Tännäs om tillsammans 3,468-45 har, så att deras 
ytvidd vid årets slut utgjorde 1,017,715-21 har mot 1,014,246-76 
har vid dess början. 

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

a) å JcronoparJcer, kronans flygsandsplanteringar, öfver-
loppsmarker, oafvittrade skogar och skogar till kronans ut
arrenderade jordbrnksdomäner (Bil. 1 A, B och C): 

Sammanlagda kubikmassan häraf utgör 2,224,082-5 
kubikmeter, motsvarande 2,337,149-7 kubikmeter före
gående år. 

Af det försålda virket, som sammanlagdt uppgick till 
2,107,453-7 kbm. (Bil. 1 A), motsvarande 2,241,918-2 kbm. 
föregående år, utgjordes 26 procent af ved samt kol- och 
tjärvirke, 17 procent af öfrigt smärre virke och torrträd 
samt återstoden 57 procent af timmerträd och annat mera 
värdefullt virke. 

Till utsyningsberättigade utlämnades 75,196-2 kbm. 
(Bil. 1 B), motsvarande 69,525-9 kbm. föregående år. 

Till diverse ändamål, såsom till vissa allmänna bygg
nader, äfvensom till väganläggningar, hägnadeT m. m., verk
ställda utsyningar å allmänna skogar omfattade under året 
41,432-6 kbm. (Bil. 1 C), motsvarande 25,705-6 kbm. före
gående år. 

Motsvarande belopp föregående år utgjorde 4,8818 kbm. 

c) Från ecklesiastika boställsskogar hafva försålts följande 
virkespartier, för hvilka behållna försäljningssumman an-

b) å sådana civila boställens skogar, af hvilkas behållna 
afkastning medel ingå till statsverket, hafva under året 
försålts (Bil. 2): 
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tingen ingått till prästerskapets löneregleringsfond eller annan 
allmän fond eller ock tillfallit vederbörande boställshafvare 
eller fördelas mellan boställshafvare och nämnda fonder 
(Bil. 3): 

Från ecklesiastika boställsskogar hafva försålts följande, 
hufvudsakligen genom berednings- och rensningshuggning 
afverkade virkespartier, för hvilka försäljningssumman jäm
likt § 22 i nådiga skogsförordningen af den 26 januari 1894 
ingått till ecklesiastika boställenas skogsfond (Bil. 4): 

motsvarande 35,927-1 kbm. föregående år. 

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

motsvarande 7,205-l kbm. föregående år. 
d) a stockfångstskogar, nybyggens, kronohemmans och 

enskildes under inskränkt disposition varande skogar åverkadt 
och för kronans räkning försåldt virke har under berättelse
året utgjort (Bil. 6): 

motsvarande 264-7 kbm. föregående år. 

e) å statens till bergsbruk anslagna skogar hafva under 
berättelseåret af verkats (Bil. 7): 

motsvarande 251,602-0 kbm. föregående år. 
g) 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 januari 1894 åt därtill berättigade utsynats (Bil. 9): 

motsvarande 833,022'6 kbm. föregående år. 
h) å renbetesfjällen hafva under året försålts (Bil. 1 a): 

motsvarande 49,048-4 kbm. föregående år. 
f) å allmänningsskogar, som förvaltas af skogsstaten, 

hafva dels till delägarnes omedelbara disposition, dels till 
diverse ändamål, såsom åt bevakarepersonalen, till hägnader 
m. m. utsynats följande virkesbelopp (Bil. 8 A och B): 



Utsyning och afverkning. Virkets försäljning. v 

motsvarande respektive 2,203 och 3,063 ekar samt 413 bokar 
om tillsammans 4,696-l kbm. föregående år. 

Virkets försäljning. Berättelseåret var för svenska såg
verksindustrien särdeles ogynnsamt. "De redan under slutet 
af föregående år låga prisen å sågade trävaror voro i stadigt 
sjunkande och blef exporten härigenom under året mindre 
än den någonsin varit under de senaste 20 åren. Under 
årets första månader voro prisen vikande rörande alla 
slag af virke, hvarvid synnerligast vid försäljning af gran
virke det visade sig svårt erhålla ens i någon mån till
fredsställande pris, eftersom de i vanliga fall största af-
nämarne å sådant virke, England och Holland, uppträdde 
med största försiktighet och på grund af det allmänna eko
nomiska kristillståndet inskränkte konsumtionen till den 
minsta möjliga. Oaktadt prisfallet mindre skarpt gaf sig 
till känna under vår- och sommarmånaderna, då detsamma 
rörande granvirke t. o. m. i det närmaste upphörde fram 
på sommaren, kunde fastare läge dock ej i nämnvärd mån 
anses hafva inträdt förrän senare på hösten. Prisen hade 
visserligen i sin helhet afsevärdt gått ned, men var dock 
allmänna läget bättre, oaktadt importörerna fortfarande 
ställde sig afvaktande. Försäljningarna gingo bäst i Tysk
land, hvilket land förnämligast opererat i gran, och Frank
rike, enär affärsläget i dessa länder i allmänhet icke var så 
tryckt. Under årets sista del gjorde sig märkbar någon, 
om ock sakta gående stegring, tydande på ytterligare ljus
ning under ett kommande år. Förutom 1907—1908 års all
männa ekonomiska kris torde bland öfriga orsaker till sven
ska sågverksindustriens tillbakagång under året böra anföras 
den från Ryssland ökade exporten af sågade trävaror, syn
nerligast af furu, som år för år och synnerligast under be
rättelseåret allt starkare gjort sig kännbar. Så t. ex. visar 
statistiken att, under det att Sveriges export till England för 
10 år sedan med omkr. 80,000 standards öfversteg Rysslands 
export till samma land, under berättelseåret importen till 
England från Ryssland med mer än 250,000 standards öfver
steg motsvarande import från Sverige. 

Då under året användt virke till framställande af trä
massa, som från landet utförts, kan beräknas utgöra cirka 36 % 
af allt virke, som åtgått för tillverkning af Sveriges hela trä
varuexport, inverkar trämassemarknadens läge i högst afsevärd 
grad på landets skogshushållning. Af hela den virkesmängd, 
som under berättelseåret användts till framställande af trä
massa, kan omkring 79 % beräknas hafva åtgått för produk
tion af kemisk massa och omkring 21 % till mekanisk massa. 

Prisväxlingarna på de tvänne hufvudgrupperna af trä
massa visade sig under året afsevärdt olika, i det att priset 
å mekanisk massa höll sig i godt läge hela året, under det 
att priset å den kemiska massan visade afsevärd nedgång. 
Detta senare slag af massa hade vid årets början jämförelse
vis god ställning, hvilken dock ej höll sig längre än fram 
emot vårsidan, då en allt starkare prisreduktion inträdde, 
beroende dels på de dåliga konjunkturerna å pappersmark
naden, hvilka t. o. m. föranledde till stoppande af ett fler
tal pappersbruk i utlandet med däraf åtföljande minskning 
i konsumtionen af trämassa, dels på att de under sista tiden 
inom landet nyanlagda cellulosafabrikerna under årets första 
del påbörjade sin verksamhet o.ch därvid i marknaden införde 
betydliga nya mängder massa, oftast till särdeles nedpres
sade pris. Under sommaren sjönko prisen ytterligare, så 
att de fram emot eftersommaren i stort sedt torde hafva 
varit omkring 20 % lägre än vid årets början. Sedan emeller
tid produktionsinskränkning vid en del större fabriker vid
tagits och ljusning i det allmänna affärsläget i någon mån 
inträdt, kunde under årets sista månader åter noteras något 
höjda pris, dock visande en sänkning i jämförelse med 
priserna vid årets början af omkring 10 •». Arets export 
af kemisk trämassa öfversteg' 1907 års export med om
kring 43,000 till torr massa reducerade ton, motsvarande en 
ökning i virkesåtgången af omkring 245,000 kbm. fast mått. 

Marknaden å mekanisk trämassa har under året varit 
god. Under dess första månader var den fast med priser 
ä 95—100 kr. för torr ton, sedermera under sommaren sänktes 
visserligen, med hänsyn till pappersmarknadens dåliga läge, 
prisen något, men blott för en kortare tid. Produktionen 
inom landet minskades fram emot hösten på grund af att 
här och hvar vattenbrist inträdt, och var prisläget under 
årets senare månader fast med ungefär samma pris som 
vid årets början. På grund af omnämnda af vattenbrist 
förorsakade produktionsinskränkning sjönk exporten under 
året något under 1907 års export, dock ej med mera än 
omkring 7,000 till torr massa reducerade ton. 

Trävarumarknadens läge har gifvetvis särdeles stort 
inflytande på försäljningarna från statens skogar, i det att 
dessa försäljningar under dåliga år måste i viss mån in
skränkas, enär spekulationen å till försäljning utsynadt 
virke därunder är mindre, hvarjämte kronan under är med 
lågkonjunktur måste nöja sig med lägre, efter förhållandena 
afpassade pris. Synnerligast inverkade marknadens min
dre gynnsamma läge under berättelseåret menligt på försälj
ningarna i Norrland, särskildt inom de tre öfre distrikten, där 
ännu obetydlig afsättning finnes för mindre, för trämasse
industrien användbara dimensioner, under det att däremot 
försäljningsprisen i landets sydligare distrikt icke visade 
afsevärdare nedgång. Såsom en följd af det mindre tillfreds
ställande affärsläget må äfven anmärkas, att en osedvanligt 
stor del af under föregående års höst försålda, å rot stående 
träd från kronans skogar icke under berättelseårets vinter af-
verkades samt att köparne af det oafverkade virket såväl hos 
Eders Kungl. Haj:t som hos domänstyrelsen anhöllo om an
stånd till 1909 med inbetalning af för virket i fråga till be
talning förfallna köpeskillingar. Sådant anstånd lämnades 
för ett köpeskillingsbelopp af tillsammans 470,520-87 kronor. 

Till utsyningsberättigade utlämnades 1,630-1 kbm. och 
till diverse ändamål hafva utsynats 61-0 kbm. 

Af vrakek och lok hafva efter ansökan från 192 inne
hafvare af kronojord, hvarå ek och bok icke må fällas utan 
vederbörligt medgifvande, följande utsyningsbelopp beviljats 
(Bil. lO1): 



Från ecklesiastika boställsskogar försåldes endast 548 
timmerträd för 1,161·82 kronor samt 35 kbm. ved. 

Virkesafverkningarna försiggingo under gynnsamma 
förhållanden under januari och förra delen af februari; där
efter inträffade starka snöfall, som till en del hindrade de
samma. Flottningen gick i de mindre vattendragen väl, 
men försvårades i en del hufvudälfvar på grund af ringa 

vattentillgång, hvilken under hög- och eftersommaren i 
vissa älfvar var mindre än i mannaminne varit fallet. 

Umeå distrikt. Virkesprisen voro inom distriktet afse-
värdt lägre än föregående år, oaktadt emot slutet af året 
någon stegring förmärktes. Bästa afsättningen fanns för 
virke af smärre dimensioner, pappersmassevirke, från skogar 
inom Åsele och Vilhelmina revir, hvarifrån virket afver-. 

VI Virkets försäljning. 

Angående försäljningar och virkespris inom de skilda 
öfverjägmästardistrikten må anföras följande: 

Luleå distrikt. Vid fastställande af årets utsynings-
förslag bestämdes, att 371,903 träd skulle utsynas och till
sammans med under föregående år utstämplade, men där
under ej försålda 27,990 träd, utbjudas till försäljning å 
offentlig auktion. Då emellertid fram emot tiden för auk
tionens hållande, första dagarna af oktober, konjunkturerna 
å trävarnmarknaden fortfarande visade sig tryckta, undan-
togos från utbudet 63,303 träd, hvadan endast 336,589 träd 
utbjödos till försäljning. Härå afgåfvos vid två ut
lysta auktioner antagliga anbud endast å 177,928 träd, 
hvilka därvid försåldes. Vid årets slut kvarstodo sålunda 
utstämplade, men oförsålda tillsammans 221,965 träd. För
utom dessa auktionsförsäljningar hafva försålts under hand 
efter prisens pröfning dels af domänstyrelsen, dels af öfver-
jägmästaren 19,921 timmerträd samt dessutom ved, torra, 
vmdfällda och skadade träd, fördelade å ett flertal smärre 
försäljningsposter, direkt genom vederbörande jägmästare. 
Försäljningssumman för å auktion försåldt virke uppgick 
till 337,416·60 kronor och för under hand försåldt virke till 
89,367·17 kronor, utgörande ett totalbelopp af 426,783·77 
kronor. Motsvarande siffror för 1907 voro resp. 790,126-75 
och 140,650·17 kronor, summa 930,776-92 kronor. Medel
priset för å offentlig auktion försåldt virke från krono
skogarna utgjorde för hela distriktet 1·89 kronor per träd 
eller 3·14 kronor per kbm.; motsvarande siffror under 1907 
voro resp. 2-60 och 4-05 kronor. Vid auktionsförsäljnin
garna erhölls högsta medelpriset per träd och revir för från 
Storbackens revir försåldt virke med 2·85 kronor. Därnäst 
kom Råneå revir med 2·45, Tärendö med 222 och Juckas-
järvi med 2-02 kronor per träd. Lägsta medelpriset erhölls 
ä virket från Torneå revir med 1·19 kronor per träd. A 

distriktets ecklesiastika skogar utsynades och utbjödos till 
försäljning 2,899 träd, hvaraf dock å auktionerna ej af
gåfvos antagliga anbud å mer än 939 träd med ett medel
pris af 3-76 kronor per träd eller 4-79 kronor per kbm. 

Skellefteå distrikt. A offentlig auktion utbjödos till för
säljning från kronans skogar 604,763 utstämplade träd och 
försåldes däraf 301,444 träd, under det att 303,319 träd, å 
hvilka nöjaktigt höga anbud ej afgåfvos, förblefvo osålda. 
Det försålda utgjorde sammanlagdt 163,037 kbm., motsva
rande 0-54 kbm. per träd, och betingades härför ett försälj
ningspris af 605,189·27 kronor eller per träd 2'01 kronor 
och per kbm. 3-71 kronor. Motsvarande siffror under 1907 
voro: å auktion försålda 424,535 träd = 217,263 kbm., mot
svarande 0-51 kbm. per träd; försäljningspris per träd 2-69 
kronor och per kbm. 5·26 kronor. Förutom Ofvanstående 
virke, försåldt å auktion, försåldes från kronoskogarna inom 
distriktet såväl och hufvudsakligast genom infordrande af 
skriftliga anbud som ock i vissa fall genom direkt försälj
ning dels större delen af de virkesposter, som vid 1907 års 
auktioner icke funnit köpare, dels afsevärda mängder rens
ningsvirke af mera skadad, torr och vindfälld skog, tjäru-
virke och brännved, allt försåldt å rot, äfvensom dels en 
mindre del järnvägssliprar, sågtimmer och ved, som genom 
revirförvaltningens försorg afverkats före försäljningen. Det 
sålunda under hand försålda virket, tillsammans 166,303 kbm., 
betingade en sammanlagd köpeskilling af 243,229·30 kr., mot
svarande ett medelpris per kbm. af 1·46 kr., hvilka medel 
till större delen af resp. köpare direkt inlevererades till veder
börande länsstyrelse, under det att endast 6,493-58 kr. upp-
buros af jägmästarne och- redovisades i kassaredogörelserna. 

Af följande sammanställning framgår afverkningarnas 
förhållande till skogsmarksarealen samt försäljningsprisen 
inom skilda revir: 
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kades till Ängermanälfven; äfvenledes stodo vedprisen efter 
järnvägslinjen höga, i följd hvaraf björkved genom veder
börande jägmästares försorg afverkades och försåldes i rätt 
stor omfattning. Af å offentlig auktion på hösten till för
säljning utbjudna 184 stämplingsposter försåldes 153 st. och 
kvarstodo vid årsskiftet 31 poster osålda. Förutom på auk
tionerna inför länsstyrelsen försåldes under hand afsevärda 
mängder, hufvudsakligast torra, vindfällda eller i öfrigt ska
dade träd, hvarvid försäljningarna i allmänhet skedde genom 
infordrande af skriftliga anbud å kungjorda stämplings
poster. Sammanlagda afverkningen å kronoparker, krono-
öfverloppsmarker och oafvittrade kronomarker uppgick till 
521,421 kbm., hvaraf försåldt virke 507,592 kbm. och till 
diverse ändamål utlämnadt virke 9,782 kbm. Totala afverk-
ningsbeloppet å dessa skogar utgjorde 

I allmänhet har virket försålts å rot, men har dels, 
såsom förut nämnts, en del ved upphuggits och försålts fram
körd till järnvägslinjen, dels afverkningar af timmerträd 
utförts genom jägmästarne inom Sorsele, Stensele och Vil-

Virket framkördes till närmaste allmänna flottled och 
försåldes därstädes genom infordrande af anbud. 

Väderleksförhållandena voro för utdrifningarna i stort 
sedt gynnsamma, i följd hvaraf endast obetydliga mängder 
af utsynadt och försåldt virke kvarstodo oafverkade vid 
vinterns slut. Flottningen gick delvis ej fullt så väl på 
grund af den mångenstädes ringa vattentillgången. 

Mellersta Norrlands distrikt. Afverkningarnas å krono
skogarna omfattning och förhållande till skogsmarksarealen 
äfvensom vid virkesförsäljningarna erhållna pris framgå 
âf nedanstående tablå: 

Det försålda virket såldes dels å offentlig auktion inför 
vederbörande länsstyrelser, dels under hand såväl genom 
infordrande af anbud som ock direkt. A auktion försåldes 

350,228 träd, motsvarande 169,896 kbm., för ett försäljnings
belopp af 1,044,300:70 kronor, hvilket utgör 6-14 kronor per 
kbm.; detta virke bestod till 58 % af gran samt utgjordes 

heliniiia revir, i första hand för beredande af arbetsförtjänst 
åt en del af ortsbefolkningen. Dessa senare afverkningars 
omfattning och ekonomiska resultat framgår af efterföljande 
sammanställning: 
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33-l % af träd med en minimidiameter vid brösthöjd af 12 
eng. tum. Under hand försåldes 416,542 torra och vindfällda 
.samt trögväxande mindre träd, äfvensom 89,218 kbm. ved 
och kolvirke eller tillsammans 202,801 kbm., allt för en för
säljningssumma af 324,331" 17 kronor. 

Från ecklesiastika skogar försåldes under året 75,362 
kbm. för en försäljningssumma af 264,898"20 kronor, mot
svarande per kbm. 3-51 kronor. Då för diverse ändamål 
och till ntsyningsberättigade utlämnats 5,755 kbm. virke, 
utgjorde sammanlagda afverkningen per hektar skogsmark 
å ecklesiastika skogarna 1-44 kbm. 

Från inom distriktet belägna renbetesfjällsskogar för
såldes 33,998 kbm. virke för en försäljningssumma af 79,437'8G 
kronor, motsvarande per kbm. 2-33 kronor. 

Utdrifningen af virket försiggick inom Västernorrlands 
län under tämligen gynnsamma naturförhållanden, men det 
oaktadt uppstod ett flertal resthyggen, dels på grund af 
arbetarestrejker, dels ock med anledning af de sjunkande 
trävaruprisen, hvilka förorsakade, att en del af det på 
spekulation inköpta virket icke kunde med vinst utdrifvas 
och försäljas. Inom Jämtlands län försiggingo i allmänhet 
af verkningarna normalt, ehuru arbetet i någon mån äfven 
där hindrades af strejker. 

Gäfle-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 kolats eller upphuggits till ved. Försäljning 
af kol har ägt rum från kronoparkerna Grönsinka, Niss-
hyttan, Laxsjö, Björnhyttan och Kloten samt af ved från 
Limö kronoskär, kronoparkerna Hornslandet, Nisshyttan, 
Holm, Grangärde, Björnhyttan och Kloten. På grund af 
de mindre goda trävarukonjunkturerna blefvo vid de hållna 
auktionerna ett flertal virkesposter osålda, hvilka dock till 
en del sedermera försåldes genom infordrande af skriftliga 
anbud. Vid årets slut befunnos emellertid 128,119 träd, 
fördelade i 49 poster, ännu oförsålda. 

Erhållna pris för det försålda hafva i allmänhet varit 
tillfredsställande, oaktadt de med cirka 10 % understigit 
föregående års. Där försäljningspost emellertid till hufvud
sakligaste del utgjorts af mindre granskog, lämplig till 
pappersmasseved, har för sådan skog erhållits högre pris än 
under 1907. Virkesutdrifningarna förhindrades i Hälsing
land afsevärdt af de stora snömassor, som föllo i februari 
och mars månader. I distriktets öfriga delar anses natur
förhållandena icke hafva hindrat drifningarnas normala gång. 

Bergslagsdistriktet. I allmänhet har allt virke, som ut-
tagits genom trakt- eller beredningshuggning, försålts å rot, 
hvaremot rensnings- och hjälpgallringsvirke till största del 
upphuggits i lämpliga sortiment före försäljningen. En del 
sågadt virke har försålts från Grönbo såg. Virkesförsälj
ningen har i allmänhet skett å auktion, men äfven under 
hand, hvarvid skriftliga anbud infordrats, hvilket försälj-
ningssätt användts, då nöjaktiga pris ej uppnåtts vid auk
tionerna; därjämte hafva en del smärre poster försålts direkt 
under hand. Prisen å timmer voro under berättelseåret 
tryckta, hvaremot prisen på kol- och pappersmassevirke 
öfvervägande voro goda. Kolved af gallringsvirke be
tingade exempelvis å Grönbo kronopark ett nettopris af 

2-78 kronor per kbm. rotstående. Å häradsallmänningarna 
har virket dels fördelats in natura, dels försålts i smärre 
poster, hvarvid behållningen tillförts allmänningskassorna. 
Virkesdrifningarna hafva försiggått under gynnsamma för
hållanden. 

Östra distriktet. Försäljningarna från kronans skogar 
omfattade tillsammans 57,524 kbm. virke, af hvilket för
såldes 57 % k rot och 43 % sedan det genom revirförvalt
ningens försorg afverkats och upphuggits i lämpliga sorti
ment. Försäljningen skedde dels å auktion, hvarå såldes 
tillsammans 62 %, dels under hand såväl, och hufvudsakli-
gast, genom infordrande af skriftliga anbud som ock genom 
direkt försäljning. Vid årets slut kvarstodo oförsålda af 
utsynadt virke tillsammans 9,100 kbm., hvarå nöjaktiga 
köpeanbud icke erhöllos. Prisen å timmer och timmerskog 
hafva under året varit i fallande och voro vid årets utgång 
ganska låga, synnerligast å gröfre virke. Däremot betin
gade pappersmasseved, props- och brännved höga pris, hvilka 
dock mot slutet af året visade tendens att sjunka. Väder
leksförhållandena voro till följd af ojämn snötillgång ej 
gynnsamma för virkesutdrifningarna, men medhanns dock 
i allmänhet afverkningen af det försålda. 

Västra distriktet. Virket från allmänna skogarna har 
försålts dels rotstående, dels upphugget och såväl å auk
tion som under hand. Å de stora kronoparkerna Ska-
gersholm, Granvik och Forsbacka, hvarest det finnes att 
tillgå goda och vana arbetare i tillräcklig mängd, har hela 
årsafkastningen upphuggits i lämpliga sortiment och virket 
försålts efter dess framkörning till lastplatser. Prisen hafva 
under året i stort sedt varit tillfredsställande. För rund
timmer, props och pappersmasseved erhöllos visserligen ej 
fullt så höga pris som under 1907, men var prisfallet dock 
obetydligt. Sågadt virke måste dock försäljas till afsevärdt 
lägre pris än under föregående år. Brännved betingade 
inom hela distriktet betydligt högre pris än under 1907; 
så t. ex. erhölls vid lastageplats ända till 21-02 kronor för 
björkvedsfamn om 2 kbm. fast mått från Tivedens revir, 
och för upphuggen famn stående i skogen inom Kinne revir 
erhölls 15-60 kronor för barrved och 17 kronor för björkved. 
För järnvägssliprar erhölls äfvenledes högre pris än under 
föregående år. I allmänhet hade rotstående virke mindre 
god efterfrågan inom vissa revir, såsom t. ex. Granviks och 
Svältornas revir, inom hvilka största mängden af det till 
försäljning utbjudna rotstående virket icke kunde försäljas 
till nöjaktiga pris. Virkesdrifningarna gynnades i all
mänhet af lämplig väderlek med — om Bohus revir och 
slättlanden inom Kinne och Slättbygds revir undantagas — 
efter ortsförhållandena tämligen godt slädföre. Så godt som 
allt det försålda virket har äfven inom bestämd tid af
verkats. 

Smålands distrikt. Det värdefullare virket har i all
mänhet sålts å offentliga auktioner, under det att under
handsförsäljning ägt rum hufvudsakligen af upphugget rens
nings- och gallringsvirke. Endast en mindre del af krono
skogarnas afkastning inom distriktet försäljes till ortens 
behof, medan den hufvudsakliga delen däraf uppköpes af virkes
exportörer för skeppning eller ock af de inom orten talrika 
träföradlande fabrikerna. I följd häraf har det visat sig 
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fördelaktigast att försälja virket på rot stående och i jäm
förelsevis större poster. Särställning i detta afseende intages 
af Boda och Visingsö kronoparker, synnerligast beträffande 
mindre virkessortiment, hvilka lämpligast afyttras under 
hand, dels upphugget, dels å rot i små poster för ortsbefolk
ningens behof. Inom några revir har gallrings- och rens
ningsvirke kolats dels genom revirförvaltningens försorg, 
dels af köparna af virket. Sådant virke har ock med stor 
fördel i afsevärda kvantiteter upphuggits till pitprops å 
vissa skogar med godt läge i förhållande till järnväg, hamn 
eller flottled och vid försäljning betingat goda pris-
Virkesprisen voro växlande i olika delar af distriktet, 
dock i allmänhet tillfredsställande och högre än hvad man 
med hänsyn till de tryckta konjunkturerna kunde vänta, 
till afsevärd del beroende därpå, att virket från kronosko
garna i allmänhet är kvalitativt bättre än virket från de 
privata skogarna, å hvilka det värdefullaste virket i stort 
sedt redan afverkats. Beträffande försäljningsprisen inom 
de skilda reviren antecknas: inom Tjust revir betydande 
prisfall på rotstående timmerskog; tillfredsställande pris 
å ved och props. Kalmar revir: fullt nöjaktiga pris; i 
det närmaste lika med föregående års. Ölands revir: mindre 
goda pris på timmerskog; vedprisen i stigande, förnämligast 
beroende på ökad afsättning i följd af den nya järnvägen 
Borgholm—Boda. Eksjö och Jönköpings revir: goda pris 
utan nämnvärd nedgång. Västbo revir: prisen i allmänhet 
lägre än under 1907. Sunnerbo revir: björkvedprisen stego 
med 2 kronor per famn, i öfrigt lika med föregående år. 
Värends revir: fullt så höga pris som under 1907. Ehuru 
väderleksförhållandena inom distriktet i allmänhet icke voro 
särdeles gynnsamma för virkesutdrifningen, försiggick den 
dock tämligen normalt. 

Södra distriktet. Genom hjälpgallring och rensnings
huggning uttaget virke har i allmänhet försålts, sedan det 
genom revirförvaltningens försorg upphuggits i lämpliga 
sortiment. Försäljningssättet har i regel varit auktions
försäljning, dock har, särskildt inom Blekinge-Åhus revir, 
virket i stor utsträckning försålts genom infordrande af 
skriftliga anbud. Dessutom har en del smärre poster sålts 
direkt under hand. Virkesprisen hafva i allmänhet varit 
tillfredsställande. Inom samtliga revir blefvo dock vid auk
tionerna en del poster osålda, då därå afgåfvos för låga 
anbud, men försåldes detta virke till större delen sedermera 
under hand eller vid förnyade auktioner. Virkesutdrifningen 
försiggick i regel utan större svårighet och har endast i ett 
par fall anhållits om förlängd afverkningstid. 

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

Väganläggningar. Luleå distrikt. Spångning och röj
ning af gångvägar hafva inom de flesta revir i större eller 
mindre omfattning företagits till en sammanlagd kostnad af 
2,423-33 kronor, däri en del kostnader för brobyggnader öfver 
mindre bäckar in. m. äro inräknade. 

Inom Kalix revir hafva reparationer utförts å utfarts
vägen till kronojägarebostället Bönnäset för en kostnad af 
100 kronor, hvarjämte inom Bodens revir för kronan in 
natura åliggande vägunderhåll utbetalats 930 kronor. 

II—092501. Damdnstt/reltens berättelse för år IH0S. 

Skellefteå distrikt. Vägarbeten äro verkställda i rätt 
stor utsträckning. Dessa arbeten hafva bestått i dels bry
tande äf enklare utfartsvägar öfver kronoparkerna från 
kronoj ägareboställen och skogstorp, dels upphuggning af 
gångstigar och spångningar öfver sankmarker samt dels 
reparation af äldre vägar och spångningar. 

Ifrågavarande arbeten hafva kraft en kostnad af 12,875-25 
kronor, sålunda fördelad på skilda revir: 

Umeå distrikt: Väganläggningar, stigrensning och spång
ning hafva för en sammanlagd kostnad af 19,28609 kronor, 
däraf 6,125-69 kronor nödhjftlpsmedel, företagits i följande 
omfattning: 
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dessutom, ehuru i mindre omfattning, ägt rum å de flesta 
revir, där kronoparker med jordbrukslägenheter förekomma. 
Sammanlagda kostnaden för anläggning och underhåll af 
Vägar inom distriktet har varit 11,031-30 kronor. 

Bergslagsdistriktet. Äldre vägar hafva förbättrats och 
nya vägar anlagts å de allmänna skogarna för en summa 
af 8,279-13 kronor. 

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

Flottledsarbeten. För underlättande af timmertranspor
ten hafva under året liksom förut en del arbeten verkställts 
i kronans förutvarande flottleder, bestående dels i nybygg
nader af dammar, kistor och dylikt, dels i kompletterings
arbeten å och reparationer af äldre byggnader; äfvenså har 
i några fall nya flottleder anordnats. Tillsynen af dessa ar
beten har varit anförtrodd åt dels statens flottledsingenjör 
dels vederbörande revirförvaltare med biträde af särskildt 
anställda tillsyningsmän. Förberedande undersökningar och 
rent tekniska utredningar hafva verkställts af statens flott
ledsingenjör. Följande arbeten hafva under året utförts: 

Luleå distrikt. För distriktets flottleder har under året 
varit anvisadt ett anslag af 11,000 kronor, hvaraf, Oberäk
nadt 341-95 kronor handtlangningskostnader för flottleds-
ingenjören, 10,701-66 kronor kommit till användning, för
delade på de olika reviren och flottlederna sålunda: 

Gäfle-Dala distrikt. Ä Klotens revir hafva nya väg-
anläggningar samt förbättringar å äldre vägar förekommit 
i ganska stor omfattning för en sammanlagd kostnad af 
6,191-33 kronor. Nybrytning och förbättring af vägar hafva 
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Storbackens revir. En del mindre komplette
ringsarbeten hafva i Aimobäcken, som 
genom Konungens Befallningshafvandes ut
slag den 21 april 1908 upplåtits till allmän 
flottled, utförts för sammanlagdt 502·56 kr. 

Gemensamma handtlangningskostnader . 341-95 » 
I ofvan angifna kostnader är ersättning för af kronan 

i en del af dessa fiottleder tillsläppt virke ej inräknad. 
Skellefteå distrikt. Till bestridande af kostnaderna för 

inom distriktet föreslagna flottledsarbeten har under året 
varit anvisadt ett anslag af tillsammans 33,676 kronor, hvar
af under året kommit till användning 29,745-13 kronor, så
lunda fördelade å resp. revir och vattendrag: 

Umeå distrikt. Strömbyggnader eller rensningar i kro
nans fiottleder hafva ej under året företagits. Däremot hafva 
syner i enlighet med § 2 i gällande flottningsstadga verk
ställts, dels af statens flottledsingenjör inom Vilhelmina 
revir å Hufvudsjöbäcken från Lakansjön till Nästansjön 
jämte utlopp till Volgsjön och inom Norra Lycksele revir 
å Arfåns oreglerade del samt å Sikbäcken, dels af annan 
förrättningsman å Ruskträsks- och Lycksbäckarna med till
hörande större biflöden inom Norra Lycksele revir. 

' Gäfle-Dala distrikt. Genom Eders Kungl. Haj:ts Befall
ningshafvandes i Kopparbergs och Västmanlands län utslag 
den 30 november 1908 har förordnats, att i Hedströmmens 
vattendrag fr. o. m. Nyforsdammens å Klotens kronopark däm-
ningsområde t. o. m. Öfre Vättern allmän flottled inom två 
år efter det utslaget vunnit laga kraft skall inrättas, och 
hafva i sådant syfte förberedande arbeten under året på
börjats. 

Sedan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Koppar
bergs län den 31 mars 1904 förordnat om inrättande af allmän 
flottled i den, hufvudsakligen Västra och östra Fjätens 
kronoparker genomflytande Fjätälfven, har afsyning af före
skrifna och slutförda arbeten under året ägt rum, hvaremot 
regleringsutslag ännu ej fallit. 

Skogsträdens frösättning. Tillgången på 2-årig tallkott 
har varit mindre god i hela Norrland. Samma har förhål
landet äfven varit i större delen af landet i öfrigt med den 
obetydliga skillnaden dock, att tillgången inom rikets östliga 
landskap varit något bättre och inom Dalarne, Värmland, 
Dalsland, Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge något 
sämre. I Mälartrakterna och södra Småland synes före
komsten af 2-årig tallkott varit rikligast. 

Tillgången på grankott har varit ringa i Norrland och 
nästan ingen i öfriga delar af landet. 

Skogsodling och åtgärder för återväxtens befrämjande. 
I de norra distriktens blädningsskogar, där skogsodling en
dast i mindre mån kommer till användning, och där själf-
sådd hufvudsakligen får påräknas, har man i första rummet 
genom ändamålsenliga afverkningsmetoder, genom dikningar 
och bäckrensningar, men äfven direkt genom hyggesrensning, 
risbränning och annan markberedning samt löfträds utgall-
ring sökt underlätta den naturliga föryngringen. I de södra 
distrikten åter, där trakthuggning hufvudsakligen kommer 
till användning, bedrifvas skogsodlingsarbetena i större ut
sträckning. Omfattningen af årets såväl skogsodling som 

Likaså har, ehuru regleringsutslag ej meddelats, afsy
ning skett af Skärvagsån, som till hela sin längd flyter 
fram genom kronoparken Gröfveldalen inom Särna revir. 

Hägnadsarbeten. I Skellefteå distrikt hafva inom Ar
vidsjaurs revir uppsatts 970 m. hägnad kring kulturfält för 
149-52 kr., och inom Norsjö revir 4,000 m. för 200 kronor. 

Inom Mellersta Norrlands distrikt hafva hägnader och 
reparationer af sådana blifvit utförda för en sammanlagd 
kostnad af l,02t<-70 kronor, hvaraf till hägnader kring kultur
fält användts 608-54 kronor. 

Inom Gäfle-Dala distrikt hafva under berättelseåret 
hägnadsarbeten i följande omfattning blifvit utförda: 

Inom öfriga distrikt utförda hägnadsarbeten, hvilka 
till större del verkställts för fredande af kulturer och åter-
växt, hafva haft följande omfattning: 
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af direkta åtgärder för själfsåddens befrämjande utvisas af 
Ofvanstående tabell, hvari emellertid icke upptagas de hyg-
gesrensningar, som inom de norra blädningsskogarna utförts 
genom en i mån af afsättningstillfällen fortgående utgallring 
af oväxtliga småträd till kol och pappersmasseved. Beträf
fande utförandet och resultatet af årets arbeten för skogs-
återväxtens befrämjande innehålla tjänstemännens berättelser 
hufvudsakligen följande. 

Luleå distrikt. Vid inom distriktets flesta revir — 
ehuru i ringa omfattning — utförda sådder har, där ortsfrö 
stått att erhålla, sådant kommit till användning; i andra 
fall har frö från mellersta Norrland anskaffats. I ett revir 
har försök gjorts med klimpplantering af omskolade tall
plantor å afdikad myr. Då resultaten af i dessa nordliga 
trakter hittills gjorda direkta skogsodlingsarbeten i allmän
het icke gifvit uppmuntran till fortsatta sådana arbeten, 
har man i största möjliga mån sökt underlätta naturliga 
föryngringen genom att vid afverkningarnas utförande taga 
särskild hänsyn till betingelserna för återväxtens befräm
jande å hvarje trakt samt genom att jämsides med afverk-
ningen företaga afdikningar, hyggesrensningar och andra 
markberedningsåtgärder. 

Skellefteå distrikt. Enär afsättning af rensningsvirke 
till små dimensioner ännu endast kan äga rum i mindre 
omfattning, och då bristen på dugligt norrländskt skogsfrö 
varit kännbar, hafva skogsodlingsarbeten tyvärr blott i allt
för ringa utsträckning kunnat komma till utförande, och 
har man i allmänhet måst inskränka sig till åtgärder för 
befrämjande af den naturliga återväxten. 

Umeå distrikt. A af eld lätt öfvergångna brandfält 
samt å markberedda hyggen har tallen visat stor benägen
het att genom själfforyngring uppkomma. Återväxten kan 
i hufvudsak anses nöjaktig å äldre afverkningstrakter i rena 
tallbestånd, å mo- och hedland samt å bergmark med god 
jordmån, äfvensom i glesare bestånd af öfvervägande tall. 
Under år 1906—1907 utförda tallfrösådder hafva hittills visat 
ett synnerlagen vackert resultat under det 1907 års.granfrö
sådd utfallit mycket dåligt. I öfrigt hafva inom distriktets 

flesta revir ganska omfattande markberednings- och mark
förbättringsarbeten verkställts. 

Mellersta Norrlands distrikt. Inom samtliga revir hafva 
hyggesrensningar och markberedningsarbeten förekommit, 
under det att blott inom Härnösands, Medelpads, Norra och 
Västra Jämtlands revir direkta kulturer blifvit utförda. 
Kostnaderna för å kronans skogar utförda hyggesrensningar 
hafva i medeltal uppgått till 12-50 kronor och för skogs
odlingar till 18-51 kronor pr hektar. 

Gäfle-Dala distrikt. Bristen på dugligt tallfrö har för
orsakat minskning i årets skogsodlingar, hvaremot för under
lättande af den naturliga föryngringen omfattande mark
beredningsåtgärder kommit till utförande. 

Bergslagsdistriktet. I allmänhet ha vid årshyggenas 
af verkning frö träd kvar lämnats; där så ej kunnat ske i 
brist på lämpliga sådana, har sådd af tall- och granfrö i 
upphackade gropar ägt rum samt, där stark gräsväxt eller 
annan markens beskaffenhet nödvändiggjort sådana åtgärder 
äfvensom vid en del hjälpkulturer, utförts plantering af tall 
och gran. Gynnade af god väderlek hafva årets kulturer 
i allmänhet gått väl till. 

Östra distriktet. Oaktadt årets och synnerligast vårens 
i allmänhet för skogsodling mycket gynnsamma väderleks
förhållanden har dock skogsfröets mindre goda beskaffenhet 
förringat resultatet af skogsodlingarna. I regel torde de 
likväl kunna sägas hafva gått tämligen väl till. 

Västra distriktet. Skogskulturerna inom distriktet ut
föras allmännast under våren genom rutsådd, men har jäm
väl strecksådd senare åren kommit i bruk, hvilket förfarings
sätt å mark, som ej är ljungbeväxt eller besvärad af stark 
gräsväxt, visat sig vara att föredraga framför rutsådden. 
Skogssådd äfven på hösten börjar nu på en del ställen inom 
distriktet förekomma, hvarjämte till denna årstid i allt 
större utsträckning förlagts arbeten för såddrutors upptagande 
och luckring. Plantering, och af dess olika former synner
ligast sådan i grop, har hufvudsakligast kommit till an
vändning vid hjälpkulturer. Å starkt stenbundna marker 
tillgripes dock i vanliga fall spettplantering. A samtliga 
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kronoparker samt häradsallmänningar äfvensom å en del 
andra allmänna skogar finnas fasta planfskolor, dock i all
mänhet ej af större omfattning än att det däri alstrade. 
materialet åtgår för respektive skogars eget behof. Undan
tag härifrån göra dock de större välskötta plant- och träd
skolorna, å kronoparkerna Ollestad och Halle-Hunneberg, 
från hvilka ej obetydlig försäljning försiggår. Återväxten 
å kronoparker och häradsallmänningar är i allmänhet god; 
å de allmänna hemmanens skogar torde den dock flerestädes 
vara eftersatt, detta oftast beroende på svårigheten för skogs
personalen att å dessa många spridda skogar med kraft be-
drifva kulturarbetet. Sommarens för kulturerna särdeles 
gynnsamma väderlek har gjort, att mycket godt resultat i 
allmänhet vunnits af vårens planteringar, då däremot såd
derna förmodligen på grund af dåligt frö synas ha lyckats 
mindre väl. 

Smålands distrikt. På grund af bristen å tallfrö ha 
sådderna under året i betydlig grad inskränkts; där sådana 
verkställts ha de skett medelst rutsådd samt inom Sunnerbo 
revir medelst strecksådd. Kulturarbetena hafva emellertid 
hufvudsakligen bestått i planteringar samt förarbeten till 
kommande år. Arets skogsodlingar hafva på grund af gynn
sam väderlek gått väl till. 

Södra distriktet. Skogsodling har hufvudsakligen utförts 
genom plantering, och sådd har endast i mindre utsträck
ning kommit till användning. Vid plantering, hvilken verk
ställts i öppna gropar och i förband växlande mellan 1 och 
1-5 m., hafva användts såväl omskolade som oomskolade 
plantor af tall, gran, bok, ek, ask, björk och silfvergran 
m. fl. trädslag. Det gångna året har varit gynnsamt för 
skogsåterväxten och de verkställda kulturerna hafva gått 
väl till. Någon nämnvärd skada därå af nattfroster har ej 
ägt rum. 

Dikningsarbeten å de allmänna skogarna. Alltsedan 
år 1900 ha till afdikningar å kronans skogar i de norr
ländska länen och Kopparbergs län varit anvisade 150,000 
kronor årligen. Under berättelseåret ha såsom närmare 
framgår af texten under rubrik »finanserna» såväl 142,280-08 
kronor af detta anslag som dessutom 38,37920 kronor ut
görande behållning från 1907 års anslag kommit_till an
vändning. 

Dikningsarbetenas omfattning inom de olika reviren och 
distrikten framgår närmare af bil. 14. 

Följande undersökningar och planläggningsarbeten för 
sankmarksdikningar och bäckrensningar hafva därjämte 
under året blifvit utförda, nämligen: 

i Luleå distrikt för komplettering af 14 äldre torrlägg
ningsarbeten inom Råneå och Bodens revir. Af dessa be-
funnos dock 2 inom Råneå revir icke kunna torrläggas, 
hvaremot beräknades att de öfriga 12 med en areal af cirka 
1,600 hektar skulle kräfva en ungefärlig kostnad af 45,000 
kronor; 

i Skellefteå distrikt ha å bl. XIV och bl. XVI af Pite 
kronopark, Piteå revir, afsevärda sankmarksarealer under
sökts och därvid såväl planlagts nya torrläggningsarbeten 
som ock förslag upprättats för komplettering af äldre af-

Skogstorpsanläggningar. Skogstorpens antal uppgick vid 
slutet af föregående år till 805 stycken, men har under be
rättelseåret ökats med 100 stycken, af hvilka 16 komma 
på Norrbottens och 84 på Västerbottens län. Ett rätt stort 
antal ärenden om upplåtelse af skogstorp voro vid årsskiftet 
oafgjorda, beroende på utredningar hos vederbörande skogs
förvaltningar, hvar jämte ett flertal ansökningar under året 
afslagits, enär antingen sökandena befunnits olämpliga som 
skogstorpare eller de ansökta platserna icke varit för ända
målet tjänliga. 

Byggnadsskyldigheterna hafva under året fullgjorts vid 
17 skogstorp inom Norrbottens och vid 8 inom Västerbot
tens län, och har till torparne utbetalats statsbidrag härför 
med 500 kronor hvardera eller sammanlagdt 12,500 kronor. 
Vid årets slut voro 289 torp fullt bebyggda. 

Skogseldar. Trots den rådande torkan under våren och 
sommaren hafva skogseldar icke förekommit i någon större 
utsträckning. 

Inom Luleå distrikt hafva visserligen flera smärre skogs
eldar uppstått, men hafva de alla, innan större skada vål
lats, i god tid af närboende släckts. Sammanlagdt be
räknas en areal af omkring 105 har hafva blifvit öfver-
gången af skogseld, sålunda fördelad på resp. revir: Råneå-
träsks revir 50 har, Råneå revir 12 har, Jockmocks revir 
40 har, samt inom Tärendö och Bodens revir tillsammans 
cirka 3 hai. 

Inom Skellefteå distrikt hafva under året skogseldar 
uppkommit endast i Arvidsjaurs och Norsjö revir, därvid 
cirka 5 hektar härjats. 

dikningar, äfvensom vidtagits åtgärder för upprensning af 
förefintliga bäckar och aflopp; 

i Umeå distrikt ha å sex kronoparker inom Bjurholms 
revir undersökningar för upprättande af dikningsplaner ägt 
rum, och ha därvid stakats 79,732 m. diken och 3,103 m. 
bäckrensning planerats; 

i Gäfle-Dala distrikt ha nya undersökningar för full
ständigare torrläggning af Ri-Fräken och Stormyrarna 
samt en del af Bergmyren å Hamra kronopark och vidare 
under år 1907 icke medhunnen slutundersökning af Snöskalle-
fliat å Älfdalens kronopark under berättelseåret blifvit ut
förda. 

Inom de södra distrikten hafva dikningarna å de all
männa skogarna haft följande omfattning: 
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I Umeå distrikt hafva å allmänna skogar blifvit eld-
skadade omkring 48 hektar, däraf 30 har inom Sorsele 
revir. 

Från Mellersta Norrlands distrikt uppgifves, att inom 
Tåsjö revir en afverkad trakt om cirka 5 härs storlek och 
inom Härjedalens renbetesland 15 har beväxta med vacker 
40-årig tallskog blifvit härjade af eld. 

Förutom en mindre skogseld å kronoskäret Limön inom 
Gästriklands revir hafva inga skogseldar uti Gäfle-Dala 
distrikt förekommit. 

Inom samtliga öfriga distrikt hafva inga eller endast uti 
ej nämnd värd omfattning skogseldar uppträdt. 

Stormskador hafva varit anmärkningsvärdt obetydliga 
och ingenstädes af betydenhet att föranleda särskildt om
nämnande förutom beträffande en å Jönåkers häradsallmän-
ning i Nyköpings revir, där rätt afsevärd mängd skog af 
en cyklon nedbrutits. 

Skogsinsekter. En sedan ett par år pågående insekts
härjning å björk inom en del revir af Luleå distrikt, antag
ligen förorsakad af Cidaria dilutata, synes i allmänhet vara 
i aftagande, och är den flerestädes redan afslutad. 

Från Skellefteå distrikt ha likaledes inrapporterats 
skador å björk af fjärilsarten Cidaria dilutata inom Arjepluogs 
och Malmesjaurs revir och af björkvifveln inom Burträsks 
och delar af Piteå revir. 

Granbarkborren har äfven under berättelseåret i likhet 
med under senast föregående år uppträdt dels, ehuru ej i 
svårare grad skadegörande, å Hamra kronopark af Västra 
Hälsinglands revir och inom Klotens, Grönbo, Gripsholms, 
Västbo och Ölands revir, dels till verklig skadegörelse i 
Gästriklands och Kopparbergs revir. 

TallknoppvecMaren (Retinia turionana) omnämnes sär
skildt förekomma inom Örebro revir. 

Tallstekeln, som förut under flera år uppträdt i ung
skogsbestånd å Hökensås häradsallmänning inom Vartofta 
revir, har under året angripit äfven 80-åriga tallbestånd på 
en ytvidd af omkring 120 har, af hvilka cirka en tredjedel 
mer eller mindre kalätits. De kalätna träden torde dock 
ej i afsevärdare grad häraf hafva lidit men, då kalätningen 
skedde sent på hösten. Tallstekeln uppgifves vidare före
komma i stor myckenhet i skogar å Gottlands hällmarker och 
i mindre omfattning i Blekinge-Ahus revir. 

Snytbaggen och märgborren hafva uppträdt skadegörande 
synnerligast inom Västra distriktet. 

Ollonborren och frostfjäriln omnämnas hafva förekommit 
till anmärkningsvärdt antal i Eksjö revir och i öfrigt fler
städes inom Södra distriktet, där förutom märgborren, ek-
vecklaren och barrlusen, hvilken senare förorsakat ej obe
tydlig skada genom missbildning å planterad granungskog 
inom Blekinge-Ahus revir, dessutom bokspinnaren förekommit. 
Denna senare har härjat såväl å Grödby annexhemman som 
å Sölvesborgs stadsskog, där omkring 100 har 80—120-årig 
bokskog aflöfvats. 

Sammanlagda kubikinnehållet af detta virke utgjorde 
1,586-7 kbm. 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot skogs
författningarna uppgingo under berättelseåret till 395, af 
hvilka 56 uppskjutna från föregående år. Härvid fälldes 
svarandena i 336 mål och frikändes i 14, medan 45 vid 
årets slut voro oafgjorda. Ådömda böter uppgingo till 
3,815 kronor samt ådömd skadeersättning till sammanlagdt 
16,328-78 (Bil. 13). Motsvarande belopp föregående år ut
gjorde 4,463 kronor i böter och 16,224 kronor 5 öre i skade
ersättning. 

Öfriga skador å skogen. Parasitsvampar. Törskatesvam-
pen omnämnes på grund af skadegörelse särskildt i berät
telserna från Klotens, Kalmar, Tjusts och Ölands revir 
samt från Västra distriktet. 

Granrostsvampen^ har förekommit i Kalmar, Västbo, Vä-
rends och Blekinge-Ahus revir, tallbarrsblåsrosten inom Sun-
nerbo revir. 

Skyttesjukdomarna synas hafva varit mycket vanliga 
företeelser i hela landet alltifrån Mellersta Norrlands distrikt 
ända ned i Skåne. Sålunda äro deras uppträdande särskildt 
inrapporterade från Klotens revir, från Bergslags, östra, 
Södra och Smålands distrikt, från hvilket senare distrikt 
på grund af anbefalld utredning inhämtats uppgifter angå
ende svampens förekomst och uppträdande från samtliga 
revirförvaltare. Häraf framgår, att den uppträdt inom di
striktets alla revir, dock i mycket växlande omfattning allt
ifrån sporadisk till mera allmän. 

Algen har åstadkommit skadegörelse inom Västbo och 
Värends revir, därvid särskildt å kronoparkerna Heda, Kosta 
och Kårestad i det sistnämnda reviret. 

Tjädern uppgifves hafva förorsakat skada i Gripsholms, 
Sunnerbo, Hallands och Blekinge-Ahus revir. 

Af hjortdjuren föröfvad åverkan å återväxterna inom 
Malmöhus revir omnämnes särskildt. 

Skadegörelse förorsakad af haren inberättas från Vä
rends och Sunnerbo revir, Kosta kronopark och Hallands 
samt Malmöhus revir. 

Från Östra distriktet meddelas att ungskogen flerstädes 
lidit afsevärdt af snötryck. 

Skogsåverkan å de allmänna skogarna har i. mera be
tydande omfattning förekommit hufvudsakligen i de norra 
distrikten. Det olofligen afverkade virket utgör (Bil. 12): 
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Dalame samt å utbrutna stockfångstskogar, för hvilka utsy-
ningsförrättningar 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: 

Enskildas skogar. 

1 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 Västerbottens oeh Norrbottens läns kustland 
gällande förnyade nådiga förordningen af den 24 juli 1903t 

hvilka förrättningar haft följande omfattning: 

Motsvarande siffror föregående år voro 2,865 hemmans
skogar, hvarå 6,353,917 st. träd utsynades. 

Vid sågar och lastageplatser hafva beslagtagits inom 
Luleå distrikt 426 sågtimmer, 627 spärrar och 18 kbm. lång
ved, inom Skellefteå distrikt 4,699 sågtimmer samt 11,586 
spärrar och sparrämnen samt inom Umeå distrikt 2,644 
sågtimmer, spärrar, props och pappersmassved. 

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 oeh Norrbottens läns lappmarker, nådiga brefvet 
den 27 juni 1879 angående grunderna för afvittring och 
storskifte i Särna socken med Idre kapellag samt nådiga 
skogsförordningen den 26 januari 1894 verkställd utsyning 
och utstämpling å oafvittrade hemman, å nybyggen och krono
hemman, samtliga skatte- och frälsehemman inom Lappland^ 
vissa skattehemman {med inskränkt dispositionsrätt till sko
gen) i landskapet Västerbotten samt Ångermanland och Jämt
land, skattehemman i Särna socken med Idre kapellag i 

Under föregående år uppskattades 334 hemmansskogar 
med en sammanlagd areal af 82,026-90 hektar. 

4:o) Besiktning jämlikt lagen af den 30 mars 1894 an
gående åtgärder till förekommande af skogsförödelse inom 
Gottlands län har under året utförts af vederbörande skogs
tjänsteman å 19 hemmansskogar. Skogsförsäljningsförbud 
ha på grund häraf utfärdats för 5 hemman, hvaremot förut 
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utfärdade förbud upphäfts för 5 hemman. I och med ikraft
trädandet den 1 aug. 1908 af lagen ang. vård af enskildes 
skogar inom Gottlands län och nådiga förordningen ang. 
skogsvårdsstyrelse inom samma län har emellertid denna 
lag af 30 mars 1894 upphört att gälla. 

5:o) I Blekinge-Ahus, Angelholms och Hallands revir 
befintliga, enskilda tillhöriga skogar och flygsandsfält med 
inskränkt dispositionsrätt äro till antalet 19. Från de inom 
Ängelholms och Hallands revir belägna områden har under 
året för afverkning utsynats omkring 1,839 kbm. motsva
rande 1,783 kbm. föregående år. 

(>: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 skyddsskogsgrän-
sen, har densamma, sedan särskild syn och undersökning 
därstädes hållits under år 1906, genom nådigt bref den 21 
december samma år blifvit definitivt bestämd till den i 
domänstyrelsens underdåniga berättelse för år 1906 angifna 
sträckning. 

För virkesutsyningarna inom dessa områden hafva varit 
anställda dels 4 extra skogstjänstemän under hela året dels 
ock under senare halfåret ett flertal tillfälliga assistenter. 
Vid 228 förrättningar hafva utsynats sammanlagdt 1,155,062 
träd samt dessutom björkutsyningar, hvartill komma vind
fällen, lågor, torrskog och rester efter föregående afverk-
ningar, hvars mängd ej kan angifvas. 

7:o) Skyddsskogarna i Kopparbergs län. Genom kun
görelse den 7 november 1907 har länsstyrelsen i Koppar
bergs län i enlighet med § 1 af lagen angående skydds
skogar den 24 juli 1903 förordnat, att sex i kungörelsen 
närmare angifna områden samt den del af Särna soc
kens besparingsskog, som är belägen norr om 18:e skiftes
parallellen, tillsvidare och intill dess Eders Kungl. Maj:t i 
ärendet beslutit skola vara underkastade de i nämnda lag 
gifna bestämmelserna. Dessa skyddsskogar omfatta sam
manlagdt en ungefärlig areal af 85,000 hektar, hvaraf om-
kring 22,000 har äro kalfjäll. 

A 194 skogsskiften med en skogsmarksareal af 2,591'49 
har hafva af en för året anställd skyddsskogsassistent ut
synats 191,563 träd, hvarjämte afstämplats under föregående 
år huggna och apterade 98 timmer och 39,619 st. kol- och 
pappersvedklampar. 

8:o) I nådigt bref den 31 december 1907 har Eders 
Kungl. Maj:t förordnat, att enskilda 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 län till den 1 aug. 1908, Väster
bottens och Norrbottens län, Särna socken med Idre kapellag 

i Kopparbergs län, skyddsskogsområdena i Kopparbergs, 
Jämtlands och Gottlands län — gäller sedan den 1 januari 
1905 lagen ang. vård af enskildes skogar den 24 juli 1903 och 
för Gottlands län sedan den 1 aug. 1908 lagen ang. vård af 
enskildes skogar inom Gottlands län af den 13 juni 1908. 
Uppsikt öfver dessa lagars efterlefnad tillkommer skogsvårds-
styrelse, som skall finnas inom hvarje landstingsområde, där 
lagen äger tillämpning, samt de af skogsvårdsstyrelsen till 
biträde antagna tjänstemän och tillsyningsmän jämte lie 
inom kommunerna tillsatta skogsvårdskommittéerna. 

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

Inom Stockholms län har skogsvårdsstyrelsen på grund 
af inkomna rapporter om lagstridiga afverkningar låtit 
genom egna tjänstemän verkställa besiktning å 42 fastig
heter. Uti 27 af dessa fall hafva skogsodlingsförbindelser 
af dem det vederbort aflämnats utan föregående laga under
sökning, hvaremot vid 15 egendomar, där aflämnande af sådan 
förbindelse vägrats, Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
uppå framställning af skogsvårdsstyrelsen förordnat om syn 
jämlikt § 2 i lagen angående vård af enskildes skogar. De 
träffade öfverenskommelserna hafva alltid afsett skogsmarkens 
återförsättande i fullt skogbärande skick inom 8 år och 
nödiga markberednings- och kulturarbetens vidtagande 3 år 
efter afverkningen. I syfte att sprida kunskap om skogens 
skötsel och vård bland den skogsägande befolkningen hafva 
föredrag hållits i ett flertal socknar, och undervisning i 
skogsskötsel meddelats vid af hushållningsgillen anordnade 
kurser. Vid 105 folkskolor hafva planteringsdagar varit 
införda, och hafva af skolbarn 4,413 dagsverken utgjorts, 
därvid de under ledning af skogsvårdsstyrelsens plantörer 
samt i närvaro af lärare och lärarinnor fått utföra sådd och 
plantering. Med biträde af 27 plantörer har skogsodling 
verkställts vid 125 gårdar å 260 har. Till 32 egendomar, 
där i skodsodling kunniga skogvaktare varit anställda, har 
utlämnats plantor och frö i sådan myckenhet, att därmed 
660 har blifvit skogsodlade. Ansökan om biträde för ut
märkande af fröträd, planläggande af afverkningar, utvi
sande af gallringar m. m. hafva under berättelseåret gjorts 
af 52 fastighetsägare, därvid innehafvare af 50 har skogs
mark eller därunder kostnadsfritt lämnats sådant biträde. 
Genom skogsvårdsstyrelsens försorg hafva å för kalhugg
ning afsedda trakter fröträd, där lämpliga sådana funnits 
att tillgå, utmärkts å 982 hektar. De enskilda skogarnas 
areal uppskattas till 493,974 hektar. Af för utrönande af 
skogens tillstånd inom 52 socknar vid 276 olika hemman 
undersökta 40,577 hektar hafva 2,768 hektar befunnits kala. 

Inom Uppsala län hafva utan påkallande af laga under
sökning erhållits skogsodlingsförbindelser rörande 9 lagstri
diga afverkningar, hvaremot vid 4 egendomar först efter 
hållen syn enligt § 2 i lagen angående vård af enskildas 
skogar betryggande säkerhet ställts för de afverkade mar
kernas försättande i skogbärande skick. Den enskilda skogs
hushållningens höjande genom utbredande af kunskap i 
skogsskötsel har styrelsen sökt-vinna genom att förmå mark
ägarna närvara vid företagna besiktningar, därvid de också 
i allmänhet visat ett glädjande intresse för lämnade anvis-
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ningar till skogens vårdande. För att befrämja skogs
odling af gamla kalmarker, afverkade före år 1905, hafva, 
så långt varit möjligt, såväl plantor som frö och plantors-
biträde afgiftsfritt lämnats. Förutom tvenne ordinarie läns
skogvaktare hafva under våren 5 plantörer anlitats för 
skogsodlingsarbeten, hvilka omfattat 257 har å 51 olika 
egendomar. Genom styrelsens försorg hafva fröträdsställ-
ningar anordnats för 26 afverkningar, hvarvid sammanlagdt 
24,157 st. fröträd utmärkts å en areal af omkring 598 har. 
Skogsvårdskommittéer till ett antal af 66 st. hafva såsom 
styrelsens organ i länets skilda delar medverkat till fyllande 
af dess uppgift. I enskild ägo varande skogsmarksarealer 
uppskattas till 280,363 hektar. För att utröna de enskilda 
skogarnas inom länet tillstånd och skötsel har genom läns-
skogvaktarne sedan år 1905 fortgått besiktning af dessa 
skogar och hafva till innevarande år sålunda besiktigats 
1,736 hemmans eller egendomars skogar med en samman
lagd areal af 72,460 hektar, hvaraf 52,706 hektar befunnits 
vara skogbeväxt och 6,676 hektar kal skogsmark samt 13,078 
har impediment. 

Inom Södermanlands län har länsjägmästaren under året 
besiktigat 49 st. afverkningar, hvarjämte länsskogvaktarne 
ingifvit rapport rörande 94 st. sådana, hvaraf dock 20 st. 
verkställda före år 1905. 31 hårdare afverkningar hafva 
under året varit föremål för särskilda åtgärder från skogs
styrelsens sida. Därvid hafva uti 5 fall skogsodlingsför
bindelser utan laga åtgöranden aflämnats, uti 5 fall syn 
enligt § 2 i lagen angående vård af enskildas skogar hållits, 
dock utan att öfverenskommelse kunnat träffas, i ett fall 
talan vid domstol anhängiggjorts, som dock nedlagts, i 2 
fall har afverkningen, sedan vederbörande skogsvårdskom
mittéer blifvit hörda, ansetts verkställd för vinnande af 
betesmark, hvaremot i öfriga fall vederbörande af skogs
vårdsstyrelsen anmodats vidtaga erforderliga åtgärder för 
afverkad skogsmarks återförsättande i skogbärande skick. 
För utbredande af kunskap i skogsskötsel hafva skogsexkur
sioner varit anordnade, föredrag hållits och undervisning i 
skogsodling meddelats skolbarn. Vid företagna besiktningar 
å skogsfastigheter hafva i allmänhet deras ägare efter an
modan medföljt ut i skogen och personligen fått kännedom 
om rådande missförhållanden. På grund af med några jord
ägare träffad kontrakterad öfverenskommelse har skogsvårds
styrelsen genom plantering fullständigt skogsodlat 56 har 
och hjälpkultiverat 43-5 har. Jämte tvenne anställda läns
skogvaktare hafva 2 plantörer på 26 olika ställen biträdt 
enskilda vid ledning af arbeten för skogskulturer, och hafva 
jordägare med en areal understigande 50 har erhållit sådan 
hjälp afgiftsfritt. Omfattande plantskolearbeten hafva vi
dare genom styrelsens försorg såväl för dess egen del som 
åt enskilda kommit till utförande. I öfrigt har skogsvårds
styrelsen genom sin personal tillhandahållit sakkunnigt bi
träde för skogens skötsel och vård samt lämnat anvisning 
rörande afverknings rätta bedrifvande m. m. Sålunda har 
länsjägmästaren personligen eller genom fackkunnigt biträde 
verkställt skogsindelning under 60 dagar, och länsskogvak
tarne under 179 dagar biträdt enskilda med utsyningar, 
gallringar, blädning, fröträdsutmärkning m, m. Uti 60 af 
länets 88 landskommuner hafva skogsvårdskommittéer verkat. 

111—092501. Domänslyrehent berättelse för år 1908. 

Inom Östergötlands län har skogsvårdsstyrelsen endast 
i ett fall funnit sig nödsakad påkalla syn enligt § 2 i lagen 
angående vård af enskildes skogar. Då öfverenskommelse 
på grundvalen af det därvid upprättade syneinstrumentet 
ej kunde uppnås, begärdes afverkningsförbud å egendomen 
i fråga. Under berättelseåret har vidare å en egendom an
hängiggjorts rättegång om skogsodlingsåtgärders vidtagande. 
Jämsides med arbetet för spridande om kunskap rörande 
skogens vård har skogsvårdsstyrelsen sökt på lämpligt sätt 
väcka skogsägarnes intresse för ett bättre tillvaratagande af 
skogens produkter, i hvflket syfte broschyrer afhandlande 
denna sida af skogshushållningen utdelats. Genom skogs
vårdsstyrelsens försorg hafva vid undervisning af skolbarn 
och under arbeten ledda af styrelsens tillsyningsmän på 
grund af skogsodlingskontrakt fullständigt skogsodlats 1,003 
hektar och hjälpkultiverats 69 hektar. Under tiden 21 april 
—11 juni hafva dessa arbeten fortgått på 338 egendomar 
och hafva därvid tjänstgjort förutom de båda ordinarie till-
syningsmännen 5 ordinarie samt 37 extra plantörer. Skogs
vårdsstyrelsen disponerar tvenne plantskolor med en sam
manlagd areal af 135 ar, för hvilkas utvidgning förbere
dande arbeten vidtagits. För tyllande af styrelsens fröbehof 
arbetar dess vid Åtvidaberg belägna fröklängningsstuga. 
I 54 af länets 149 socknar funnos skogsvårdskommittéer vid 
berättelseårets slut. 

Inom Jönköpings län hafva till skogsvårdsstyrelsen in
rapporterats och af länsskogvaktarne undersökts 253 afverk
ningar, hvarjämte af länsjägmästaren besiktigats ett flertal 
under behandling varande hyggestrakter. Syn jämlikt § 2 
i lagen angående vård af enskildes skogar har hållits å 4 
skogar och hafva 6 öfverenskommelser jämlikt § 3 i samma 
lag kommit till stånd, hvarjämte 95 afverkningar omedelbart 
blifvit ordnade. För spridande af kunskap om betydelsen 
af våra skogars vårdande och rätta utnyttjande har under
visning i stor utsträckning meddelats enskilda på egen 
skog, hvarförutom skolbarn undervisats på planteringsdagar, 
skogsknrser anordnats vid folkhögskolor samt föredrag hål
lits. Biträde vid utförande af diverse skogsvårds- och mark
förbättringsåtgärder har lämnats 161 rekvirenter. Genom 
skogsvårdsstyrelsens försorg efter kontrakterad öfverens
kommelse med skogsägare hafva å kalmarker, afverkade före 
1905, nykultiverats 46925 har med en medelkostnad af 165i> 
kronor per har, då därtill användts per har 0-88 kg. blan-
dadt frö, samt hjälpkultiverats 254-40 har. Dessutom har 
under ledning af skogsvårdsstyrelsens plantörer å enskilda 
rekvirenters marker och af skolbarn utförts skogsodling å 
400 har. Uti 73 socknar hafva planteringsdagar vid sko
lorna varit anordnade, och hafva därvid 3,460 barn åtnjutit 
praktisk undervisning i skogsodling. Vid årets slut funnos 
i 116 af länets 127 socknar skogsvårdskommittéer, af hvilka 
ej mindre än 37 st. under året nybildats. Under föregående 
år påbörjadt arbete med byggande af en fröklängnings-
anstalt vid Nässjö har under året slutförts. Genom initiativ 
från enskild har under året i samtliga länets landskommu
ner upptagits frågan om bildande af sockenallmänningar, 
och har saken rönt det lifligaste intresse, som tagit sig ut
tryck i beviljande af kommunala anslag till sockenallmän-
ningsfonder. 
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Inom Kronobergs län hafva af skogsvårdsstyrelsens tjän
stemän besiktigats 700 olika afverkningsområden, beträffande 
hvilkas flertal godvillig öfverenskommelse träffats, hvarvid 
i 129 fall skogsodlingsförbindelse aflämnats. Till följd af 
lagstridiga afverkningar å 9 egendomar har styrelsen måst 
därå påkalla syn enligt § 2 i lagen angående vård af en
skildes skogar, hvarvid dock 3 syneförrättningar på grund 
af ställd säkerhet för markens återförsättande i skogbärande 
skick ej kommit till utförande. Till skogsupplysningens 
främjande har bland den skogägande allmänheten, till folk
skollärare, skogsvårdskommittéernas ledamöter m. fl. utdelats 
ett stort antal exemplar af ett flertal broschyrer behand
lande olika skogsspörsmål. Då erfarenheten lärt, att procenten 
af tall i fröblandning afsedd för rymarkskultnr måste hållas 
vid omkring 70, hafva, till följd af bristen på lämpligt inhemskt 
tallfrö, skogsodlingarna inom de egentliga rymarkssoeknarna 
med en areal af omkring 75,000 hektar ljungryar ej kunnat 
utföras i beräknad omfattning. De skogsodlingar, som under 
året blifvit utförda på frivillighetens väg och till hvilka 
skogsvårdsstyrelsen afgiftsfritt tillhandahållit skogsfrö, plan
tor och plantörsbiträde, hafva omfattat en areal af 850 
hektar, hvartill åtgått 849 kg. något tallblandadt granfrö 
samt 70,000 barrträdsplantor. Vid 129 af länets folkskolor 
har dels undervisning meddelats af såsom skogsplantörer 
godkända skollärare eller, där sådana saknats, af styrelsens 
plantörer, dels kultiverats af skolbarnen under 11,964 dags
verken 311 har, därvid åtgått 243 kg. skogsfrö. Ansök
ningar om kontant bidrag till utdikning af försumpad skogs
mark hafva inkommit till ett antal af 22 st. För flertalet 
ha af länsjägmästaren afdikningsplaner och kostnadsförslag 
upprättats. Blott ett af dessa dikningsföretag har under 
året fullbordats samt kontanta bidraget, uppgående till halfva 
uppskattade kostnaden, blifvit utbetaladt. Inom 52 .-socknar 
finnas skogsvårdskommittéer. 

Inom Kalmar läns norra landstingsområde hafva af 
.skogsvårdsstyrelsens tjänstemän besökts 86 afverkningar, af 
hvilka 31 befunnos utförda i strid mot gällande lag. I 23 
fall hafva dock skogsodlingsförbindelser på anmodan afläm
nats, hvaremot å öfriga ställen jämlikt § 2 i lagen angå
ende vård af enskildes skogar hållits syner, som dock i 
alla utom ett fall åtföljts af öfverenskommelse om markens 
försättande i skogbärande skick. Genom utdelning af skogs-
broschyrer, skogsägares tillhandagående med råd och upp
lysningar samt anordnande af skogsodlingskurs har intresset 
för skogsvården främjats. De med hänsyn till återväxt och 
föryngring mindre goda verkningarna af den inom lands
tingsområdet i stor omfattning sedan lång tid bedrifna för-
därfbringande afverkningsformen, nämligen beståndens ut-
glesning utan direkt kalhuggning, har skogsvårdsstyrelsen 
sökt förtaga genom kostnadsfri skogsodling af på antydt sä-tt 
före år 1905 afverkade marker endast emot att markägaren 
förbundit sig verkställa nödig röjning, freda kulturtrakterna 
för skadlig betning samt lämna plantören kost och husrum 
äfvensom dagarfvode vid förrättning af längre varaktighet än 
2 dagar. A 92 rekvirenters marker har fullständig skogs
odling utförts å 451-40 har och hjälpkultur å 83-30 har, 
hvilka arbeten verkställts under ledning af förutom läns-
skogvaktarne 11 plantörer. 35 egendomsägare hafva ansökt 

om bidrag till afdikning af försumpad skogsmark, i anled
ning hvaraf tio afdikningsplaner under året upprättats. Bi
träde med utsyningar och anordnande af fröträdsställningar 
har lämnats å 38 ställen, därvid 67,954 st. träd utsynats 
och 7,248 st. fröträd utmärkts. De enskilda skogarnas areal 
inom landstingsområdet uppskattas till 267,572 har med en 
årlig tillväxt af 411,000 kbm. 

Inom Kalmar läns södra landstingsområde beräknas den 
i enskild ägo varande skogsmarken till 

227,000 har å fastlandet och 
4,141 » å Öland. 

Under ledning af länsskogvaktarne och särskilda plan
törer hafva fullständigt skogsodlats 98 har på fastlandet 
samt å Öland 22-25 har, hvarjämte å det sistnämnda hjälp-
kultiverats 43 har. A 104 egendomar har länsjägmästaren 
personligen lämnat råd och upplysningar rörande skogssköt
seln. I den under året anordnade 4 dagars teoretiska och 
praktiska skogsodlingskursen deltogo 18 folkskollärare, hvilka 
samtliga af skogsvårdsstyrelsen åtnjöto hvardera 15 kronors ' 
bidrag till uppehälle under pågående kurs samt erhöllo fria 
resor. Skogsvårdsstyrelsens fordran på betesskydd för genom 
dess försorg eller • med dess understöd skogsodlade marker 
har åstadkommit minskning i rekvirenternas antal på grund 
af den stora svårighet hägnadsfrågans lösande beredt dem. 

Jämlikt lagen angående vård af enskildes skogar och 
nådiga förordningen angående skogsvårdsstyrelse inom Gott-
lands län, båda af den 13 juni 1908, har, sedan bemälda lag 
den 15 nov. samma år trädt i kraft, skogsvårdsstyrelsen med 
biträde af länsjägmästare och länsskogvaktare varit verksam 
efter de i gällande lag och förordning angifna allmänna 
grunder. I öfverensstämmelse med lagens § 5 hafva på 
skogsvårdsstyrelsens initiativ 77 st. skogsvårdskommittéer 
bildats. Af vid årets utgång inkomna 740 ansökningar om 
tillstånd till afverkning jämlikt §§ 1 och 2 af skogslagen 
hunno blott 240 st. behandlas, därvid i stor utsträckning 
pröfning i brist på tid till personlig undersökning på mar
ken fått ställas i beroende af utaf vederbörande skogsvårds
kommittéer afgifna utlåtanden. Länsjägmästaren har före
tagit 17 förrättningar, af hvilka 14 föranledt utsyning me
delst stämpling, hvaremot afverkningen i öfriga fall kunnat 
regleras genom råd och anvisningar. 

Inom Blekinge län ha till 102 st. rekvirenter utdelats 
19-45 kg. granfrö, 238,500 tallplantor, 372,500 granplantor 
och 12,000 diverse (bergtall, silfvergran, lärk) plantor. Intill 
15,000 st. plantor eller 3 kg. frö hafva kostnadsfritt utdelats 
per rekvirent; därutöfver önskad kvantitet plantor har er
satts med 1-50 kronor per 1,000 st. och frö med inköpspriset. 
I vissa fall vid skogsodling af gamla kala ljungmarker och 
där egendomens taxeringsvärde understiger 50,000 kronor, 
har styrelsen beviljat äfven större mängder kostnadsfritt. 
Under styrelsens ledning och med af denna utlämnade plan
tor och tillhandahållet frö ha sålunda skogsodlats 124 har. 
För en kostnad af 15 k 20 kronor per hektar hade skogs
vårdsstyrelsen vid årets slut efter öfverenskommelse med 
ägare af gamla kalmarker genom 74 kontrakt åtagit sig 
skogsodling af 490-55 har, hvaraf 21-65 har under året kul
tiverats. Till spridande af kunskap om gällande skogslag 
och om skogsskötsel i allmänhet hafva föredrag vid hushåll-
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ningssällskapets jordbrukarekurser hållits och föreläsningar 
anordnats vid länets landtmannaskola. Skogsvårdskommit
téerna voro vid årets slut 21 st. 

Inom Kristianstads län ha skogsförbindelser aflämnats 
rörande 66 afverkningar med en sammanlagd areal af 416 
har, hvarjämte förbindelse blifvit affordrad i ytterligare 9 
fall afseende 265 har. A 9 st. egendomar, där överenskom
melse ej kunnat uppnås, har syn i enlighet med § 2 i lagen 
angående vård af enskildes skogar hållits och befanns i 8 
fall återväxten äfventyrad och ålades vederbörande skogs
odling. Till skogsodling genom skogsvårdsstyrelsens för
sorg öfverlämnade marker hafva under året ökats med 28 
hektar, men har styrelsen på grund af de svårigheter, hvar
med skogsodling af de ofta kringspridda små arealerna varit 
förenad, höjt priset till 50 kronor per har; särskildt har 
hägnadsfrågan visat sig svårlöst. Under året har antalet 
rekvirenter af frö och plantor uppgått till 648 st. represen
terande 560 hektar kalmark. 

Inom Malmöhus län har syn i enlighet med § 2 i lagen 
angående vård af enskildas skogar blott i ett fall hållits. 
Från 183 mindre jordbrukare hafva framställningar inkommit 
med begäran om 725 kg. tallfrö samt 1,055,950 st. plantor af 
olika slag. Samtliga ansökningar om tallfrö eller 13 st. måste 
styrelsen emellertid i brist på frö afslå. Förutom under 46 
dagar, då länsjägmästaren varit anlitad af skogsägare för 
meddelande af råd och upplysningar i skogsskötsel, har af 
honom meddelats skogsundervisning 7 dagar vid landtbruks-
skola. Styrelsen anmärker särskildt i sin berättelse, att å de 
mindre jordägarnes lotter ej blott nuvarande skogsbestånd, 
förhuggna och söndertrasade genom planlös blädning, måste 
anses vara uti i högsta grad otillfredsställande skick, utan 
äfven, och hvad värre är, att man på grund af den oinskränkta 
betningen kan föga hoppas af den naturliga föryngringen. 

Inom Hallands län har, då öfverenskommelse om åter-
plantering af kalafverkade marker å fem olika hemman ej 
kunnat träffas, hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
påkallats syn i enlighet med skogslagens § 2. Under året 
hafva 379 skogar besiktigats, af hvilka 30 besökts på veder
börande skogsägares begäran för erhållande af vissa råd och 
upplysningar. Skogsodlingsförbindelser med borgen af tvenne 
vederhäftiga personer hafva till ett antal af 42 st. aflämnats. 
De innehålla förutom tidsbestämmelse, då afverkad skogs
mark skall vara återförsatt i skogbärande skick, bland annat 
föreskrift om att på hvarje hektar skall finnas minst 6,000 
friska barrträdsplantor af svenskt ursprung af minst 4 års 
ålder. Till 1,410 rekvirenter hafva under året gratis utdelats 
205 kg. frö och 3,631,200 st. plantor, med hvilket material 713 
hektar skogsodlats. G-enom kontrakterad öfverenskommelse 
har styrelsen åtagit sig skogsodling af 896 har på 37 stäl
len, och hafva 166-40 har på så vis till styrelsen öfverlåtna 
marker kultiverats. Inom länet under året skedda skogs
odlingar hafva — inberäknadt af större godsägare enligt 
från dem inkomna uppgifter kultiverade 96 40 har — om
fattat sammanlagdt 1,049 hektar. Förutom de 4 länsskog-
vaktarne hafva såsom ledare af skogsodling varit anställda 
17 plantörer, hvarjämte å öfverlåtna marker arbetena hand
hafts af 6 därför särskildt anställda personer. Skogsvårds
kommittéernas antal var vid årets slut 70. 

Inom Göteborgs och Bohus län hafva 96 st. afverkningar 
inrapporterats. I 35 fall, där återväxten varit äfventyrad, 
har styrelsen affordrat vederbörande och äfven erhållit skogs 
odlingsförbindelser, hvaremot å 2 ställen syn enligt § 2 af 
lagen angående vård af enskildes skogar hållits. Plante
ringsdagar hafva anordnats vid ett flertal skolor, hvarjämte 
af länsjägmästaren hållits föredrag å skilda orter vid ung
domsmöten och folkfester samt råd och upplysningar läm
nats skogsägare angående anordnande af fröträdsställningar, 
hjälpgallringar, beredningshuggning, blädning och skogs
odling m. ni. Till 95 st. för skogsodlingssträfvandena sär
skildt intresserade lärare och lärarinnor vid folkskolor hafva 
såsom gratifikationer utdelats 1,025 kronor, som af lands
tinget ställts till skogsvårdsstyrelsens förfogande. Af genom 
kontrakt på 15 år utaf skogsvårdsstyrelsen öfvertagua kala 
ljungmarker hafva skogsodlats 688 har, fördelade på 142 
ägare. Antalet rekvirenter af frö och plantor uppgick till 
1,097 st. Elfva stycken skogsodlingsföreningar hafva — 
förutom från enskilda, hushållningssällskapets kretsafdel-
ningar, kommuner m; fl. erhållna bidrag — åtnjutit anslag 
från styrelsen med sammanlagdt 2,820 kr. I 77 af länets 
78 kommuner med skogsmark finnas skogsvårdskommittéer. 

Inom Älfsborgs län hafva för 477 afverkningar, berörande 
en areal af 3,386 har, skogsodlingsförbindelser aflämnats samt 
i 15 fall, när öfverenskommelse ej kunnat träffas, undersök
ning måst ske, som i 2 fall ledt till u2>pgörelse enligt § 3 
i skogslagen. För att kunna tillhandahålla kunniga och väl 
skolade plantörer hafva hållits tvenne s. k. plantörskurser, 
en för våren under 9 dagar med 24 deltagare och en för 
hösten under 6 dagar med 22 deltagare. I syfte att med 
de genom nådigt beslut påbudna planteringsdagarna vid 
folkskolor nå bästa möjliga resultat hafva under länsjäg
mästares ledning på 5 olika ställen inom länet varit anord
nade 2 dagars kurser besökta af inalles 276 folkskollärare 
och folkskollärarinnor. Vid 137 folkskolor hafva varit in
förda planteringsdagar, därvid 2,600 barn meddelats under
visning i sådd och plantering. Till 1,596 rekvirenter har 
gratis utdelats skogsodlingsmateriel, hvarmed 2,175 har kul
tiverats, hvarjämte af jordägare eller afverkningsrättsinne-
hafvare, som ej kostnadsfritt tilldelats frö och plantor, skogs
odlats 500 å 600 har. Den af rekvirent kostnadsfritt erhållna 
frö- och plantmängden har växlat efter olika förhållanden, 
men i intet fall uppgått till mer än 8 kg. frö och 10,000 
plantor. Till tvenne för skogsodling och skogsvård verk
samma föreningar ha utdelats sammanlagdt 700 kronor. Vid 
årsskiftet funnos 141 st. skogsvårdskommittéer. 

Inom Skaraborgs län har syn i enlighet med § 2 i lagen 
angående vård af enskildes skogar blott i tvenne fall behöft 
hållas, och har jämlikt nämnda lags § 3 i båda träffats 
öfverenskommelse med vederbörande afverkare om åtgärders 
vidtagande för-markens återförsättande i skogbärande skick. 
Med stöd af skogslagens 12 § hafva markägarne i 25 fall 
förklarat sig behöfva de afverkade områdena för bete. Ehuru 
vid undersökning visat sig, att anspråken på dessa marker 
för erhållande af bete varit fullt giltiga, hafva dock efter 
af länsjägmästaren gjorda påpekanden om det oekonomiska 
i en sådan behandling af dessa marker en del af dessa senare 
blifvit af respektive ägare godvilligt skogsodlade. På grund 
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af från länsskogvaktarne inkomna rapporter om mindre ända
målsenliga afverkningar har styrelsen infordrat och äfven 
erhållit 145 st. skogsodlingsförbindelser. Arealen af 1905 
—1908 års skogsafverkningar, som kommit till styrelsens 
kännedom, utgör cirka 3,300 hektar. Kostnadsfritt för mark
ägaren, och blott under villkor, att han förbundit sig freda 
kultiverade områden mot bete eller annan skadegörelse, har 
skogsvårdsstyrelsen utfört fullständig skogsodling å 434 
hektar till en medelkostnad per hektar af 19-61 kronor och 
hjälpkultur å 112 hektar för en kostnad af 17-06 kronor per 
hektar. Skogsodlingsmateriel och plantörsbiträde har äfven 
gratis eller till nedsatt pris lämnats personer, hvilkas medel
löshet vederbörligen styrkts. För skolbarns undervisning i 
skogsodling hafva gratis tillhandahållits frö och plantor, 
och hafva däraf begagnat sig 85 folkskolor, därvid af 2,900 
skolbarn skogsodlats 130 hektar. Skogsvårdsstyrelsen har 
sålunda under året sammanlagdt omsatt 50-5 kg. tallfrö 
588 kg. granfrö samt 946,165 st. plantor, med hvilket ma
terial 900 hektar skogsodlats. Till väckande af intresset för 
bättre skogsvård ha hållits föredrag samt lämnats enskilda 
skogsägare råd och anvisningar i skogsskötsel. Skogsvårds
kommittéernas antal, under året ökade med 23 st., uppgick 
vid årsskiftet till 95 st. 

Inom Värmlands län har jämlikt § 2 i lagen angående 
vård af enskildes skogar i ett fall påkallats syn, som, då 
öfverenskommelse i enlighet med lagens 3 § ej kunnat upp
nås, åtföljts af rättegång. Två påbörjade större afverkningar 
halva varit föremål lör laga undersökning, som ledt till 
uppgörelse jämlikt förutnämnda § 3. Till ledning vid kom
mande eftersyn af återväxtarbeten hafva upprättats afverk-
ningsbeskrifningar för 199 st. afverkningar med en kalhug-
nen yta af 787-5 har. På begäran hafva 75 skogsägare 
erhållit biträde vid utmärkning af fröträd samt för vdrkes-
utsyning. En af skogsvårdsstyrelsens tjänstepersonal ledd 
15 dagars teoretisk och praktisk undervisningskurs för ut
bildande af skogsplantörer har bevistats af 51 personer. Vid 
anordnade småbrukarekurser samt vid länets landtmanna-
ocli folkhögskolor hafva föredrag i skogshushållning till ett 
mycket stort antal hållits och öfverallt mottagits med stort 
intresse. Under ledning af styrelsens tjänstepersonal och 
'.•3 st. plantörer hafva 412 st. skogsägare utsått 604 kg. frö 
samt utsatt 1,592,900 st. plantor, hvarvid 1,257 hektar skogs
odlats. Af skogsvärdskassan understödda, men under skogs
ägarens egen ledning utförda skogsodlingsarbeten omfatta 
344 hektar, fördelade å 31 egendomar, med ett användt ma
terial af 278 kg. frö samt 328,000 plantor. Utan bidrag ur 
skogsvårdskassan hafva å större skogsegendomar skogsodlats 
omkring 2,457 har, hvartill användts 1,615 kg. frö och 1,045,200 
st. plantor. Diknings- och bäckrensningsarbeten hafva under 
året utförts med bidrag ur skogsvårdskassan för 67,547-14 
kronor, däraf bidraget utgjort 33,437-94 kronor samt utan 
sådant understöd för ungefärligen 14,659 kronor. En af skogs
vårdsstyrelsen gjord utredning öfver berättelseårets afverk
ningar inom länet visar, att arealen kalhygge med fröträds-
ställningar uppgått till 3,028 har och utan fröträd till 975 
hektar, hvarjämte 9,389 hektar dimensionsblädats. 

Inom Örebro län ha till styrelsen inrapporterats 75 fall 
af skogsafverkning, omfattande 94S-10 har, där lagen angå

ende vård af enskildes skogar i mer eller mindre grad an
setts öfverträdd eller genom afslutade afverkningskontrakt 
hotad. I 27 af dessa fall har frivillig öfverenskommelse om 
nödiga skogsvårdsåtgärder uppnåtts, hvaremot vid 13 egen
domar enligt § 2 af nyssnämnda lag påkallats undersökning, 
som i 4 fall ledt till den tredskande afverkarens åtalande; 
i öfriga 34 fall hade afverkningarna ej fortskridit så långt, 
att skogsvårdsstyrelsens direkta ingripande ännu vid års
skiftet nödvändiggjorts. Ansökningar om bidrag till skogs
odling af äldre och nyare kalmarker ha i ganska stort antal 
inkommit, och lämnades i nästan alla fall eller 150 st. biträde 
af plantor samt kostnadsfritt skogsfrö. Till skogsodlade 
682-22 har, hvaraf omkring hälften voro afverkade före år 
1905, åtgingo 650-90 kg. frö och 124,980 st. plantor. För 
torrläggning af försumpad skogsmark har styrelsen, i likhet 
med hvad som skett under föregående år, föranstaltat om 
kostnadsfri undersökning samt uppgörande af plan och kost
nadsförslag för dikning, hvarjämte styrelsen utfäst sig att 
efter arbetets fullbordande och godkännande lämna bidrag 
utan återbetalningsskyldighet intill hälften af den för huf-
vudafloppen beräknade kostnaden. Under året ha sålunda 
48 dikningsplaner upprättats, omfattande en sammanlagd 
dikeslängd af 33,369 m. för en beräknad kostnad af 10,53253 
kronor. Blott ett fåtal dikningar hafva emellertid blifvit 
utförda, så att endast 3,336 m. diken afsynats och godkänts, 
och har härtill lämnats 576-13 kronor kontant bidrag. För 
tvenne egendomar hafva under länsjägmästarens ledning 
fullständiga skogshushållningsplaner upprättats. I 35 af 
länets 58 kommuner finnas nu skogsvårdskommittéer. 

Inom Västmanlands län ha 127 afverkningar i strid 
mot gällande skogslag inrapporterats, hvaraf dock 8 st. ej 
föranledt någon åtgärd. Undersökning enligt § 2 af skogs
lagen har hållits å 8 skogar och förbud för afverkning har 
hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande utverkats för 9 
skogsägare; af dessa äro 4 instämda till domstol, men målen 
ännu oafgjorda; 4 st. afverkare hafva insändt borgen och 1 
är dömd att vidtaga nödig åtgärd för återväxts erhållande. 
Inalles hafva under året 103 st. skogsodlingsförbindelser 
inkommit till styrelsen. Af 48,672 har, som af skogsvårds
styrelsens personal under året undersökts, hafva 7,284 har 
befunnits kala. Af inkomna svar på till de större skogs
ägarna utsända frågecirkulär framgår, att utan bidrag af 
skogsvårdsstyrelsen å ifrågavarande skogsmarker utförts 
gallring å 2,729 har, markberedning å 314 har, plantering 
å 57 har, hjälpplantering å 50 har, sådd å 736 har samt 
verkställts dikning till en total dikeslängd af 18,554 m. och 
bäckrensning till 8,376 m. längd. Under styrelsens ledning 
utförda skogsodlingar omfatta 312 har. Med utdeladt skogs-
odlingsmateriel under skogsägarnes egen ledning äro 69 har 
kultiverade. Af styrelsen kända under året utförda skogs
odlingsarbeten hafva sålunda omfattat omkring 1,225 har. 
För spridande af kunskap i skogsvård hafva i stort antal 
utdelats tidskrifter och läroböcker i skogshushållning, hvar
jämte länsjägmästaren hållit föredrag vid anordnad små-
brukarkurs, under 40 timmar föreläst i länets landtmanna-
skola samt dessutom under tjänsteresor sökt intressera skogs-
ägarne för en ändamålsenligare skogsvård. 1 35 af länets 
68 socknar hafva skogsvårdskommittéer verkat. 
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Inom Kopparbergs län hafva under berättelseåret till 
skogsvårdsstyrelsen inrapporterats 208 nya afverkningar. 
Om 54 af dem har öfverenskommelse utan föregående syn 
träffats jämlikt § 2 af skogslagen. Vid årsskiftet ännu 
oafgjorda voro 71 fall, under det C9 ställts på framtida be
siktning och 11 afskrifvits. S. k. laga syn har påkallats 
för 7 afverkningar, och har på grund häraf uppgörelse träf. 
fats i 4 fall, under det att i ett fall synemännen voro af 
åsikten, att återväxten genom afverkningen ej äfventyrats. 
Trenne afverkare hafva instämts till domstol. Hos 66 rekvi-
renter utfördes under våren kulturer å tillsammans 308-54 
har, och under hösten gjordes försökssådd efter föregående 
markberedning å 40 har, hvarjämte med kostnadsfritt ut-
lämnadt material skogsodlats 30 har och under skogsvårds
kurser kultiverats 12 har. Genom skolbarn utförda sådder 
hafva omfattat 50 har. Åf skogsvårdsstyrelsen planlagda 
och med bidrag ur skogsvårdskassan utförda dikningsföretag 
hafva omfattat 8,531 m. bäckrensning ä 10-7 öre per m. i 
medeltal och 14,7i)3 m. dikning a 25-8 öre per m. i medeltal. 
Till 211 af de till 224 st. uppgående rekvirenterna af bi
träde för erhållande af råd angående skogens vård och af-
verkning har styrelsen kunnat lämna begärd hjälp, därvid 
afverkningar planlagts och stämplingar utförts å 6,390 har, 
råd rörande beståndsvård meddelats för 3,590 har samt an
visning för röjning å 685 har. En af skogsvårdsstyrelsen 
verkställd utredning angående af enskilda större skogsägare 
utan bidrag af skogsvårdsstyrelsen vidtagna åtgärder till 
skogens och skogsmarkens förbättring år 1908 visar att — 
förutom å 800,000 tunnland, rörande hvilka upplysningar ej 
kunnat erhållas — å 4,277 har utförts gallring, å 1,614 
hektar markberedning, å 43-62 har plantering, å 121-5 har 
hjälpsådd samt å 963 har sådd, hvarjämte 81,747 m. dikats 
och 56,928 m. bäckrensats. Skogsvårdskommittéernas antal 
var vid årsskiftet 25. 

Inom Gäfléborgs län har syn i enlighet med § 2 af 
skogslagen hållits å 3 skogar. Förutom från år 1907 upp
skjutna 2 st. rättegångar, som under året afslutats, hafva 
rörande lagstridiga afverkningar 5 nya rättegångar anhängig-
gjorts, af hvilka 4 slutförts. I samtliga 6 sålunda afdömda 
mål hafva de instämda blifvit ålagda såväl att inom viss 
tid vidtaga »nödiga åtgärder» för återväxtens betryggande 
som äfven att utgifva 'förskjutna synekostnader. Arealen 
af under året utaf länsskogvaktarne besökta skogar uppgår 
till 12,000 har. At sökande för erhållande af bidrag ur 
skogsvårdskassan till sådd å före år 1905 afverkade marker 
har skogsvårdsstyrelsen utlämnat frö till skogsodling å högst 
20 har till halfva inköpspriset samt lämnat kostnadsfritt bi
träde af plantor under högst 5 dagar, hvarjämte skogsägare 
framdeles, när kulturerna visat sig betryggade, kunna erhålla 
kontanta bidrag med hälften af sina utlagda skäliga kostnader 
för kulturerna och däraf betingade markrensningar, dock till 
ett belopp af högst 2,000 kronor för hvarje. Äfven genom 
arrendering på 50 år af större ytvidder kalmarker å aflägsna 
trakter och deras återförsättande i skogbärande skick under 
villkor, att markägare afstått från rätt till afverkning och 
mulbete under arrendetiden, har styrelsen sökt förminska 
länets kalmarksareal. Med bidrag ur skogsvårdskassan hafva 
S3,837 ni. bäckar rensats och 99,149 ni. diken upptagits föl

en sammanlagd kostnad af 46,096 kronor. Till dessa senare 
slag af arbeten har styrelsen lämnat understöd med halfva 
kostnaden, dock med högst 500 kronor per hemman. A 38 
olika skogar hafva under året torrläggningsarbeten planlagts. 
Skogsvårdskommittéernas antal utgör 40 st. 

Inom Västernorrlands län hafva under året 349 afverk
ningar besiktigats, därvid 81 st. ansetts så bedrifna, att de 
i tio fall gifvit anledning till påkallande af syn och i öfriga 
till erinran och anmaning från skogsvårdsstyrelsens sida 
med åtföljande öfverenskommelser om nödiga åtgärder. Vid 
alla under året verkställda syner har utrönts, att skogens 
återväxt uppenbarligen äfventyrats. Afverkningsförbud har 
under året på skogsvårdsstyrelsens hemställan utfärdats för 
fortsatt afverkning å ett hemman. Med bidrag ur skogs
vårdskassan, uppgående till sammanlagdt 20,761-34 kronor, 
hafva af enskilda hemmansägare utförts markrensning å 
85-6 har samt sådd å lo-G har, hvarjämte 139,515 m. bäck
rensats och dikats. Af trävarubolagen hafva under året 
5,616 har hyggesrensats, 333 har skogsodlats, 686,294 m. 
dikats och 226,033 m. bäckrensats allt för en sammanlagd 
kostnad af 221,129 kronor. Biträde har lämnats för anvis
ning, hur hyggesrensning bör utföras åt 89 markägare samt 
för utvisande af sättet för afverknings utförande åt 104 
skogsägare. Fröträdsntmärkning har verkställts vid 28 för
rättningar, hvarvid 20,172 fröträd blifvit utmärkta, och å 
175 skogar hafva för afverkning utstämplats 417,399 träd. 
Utstakning af diken jämte kostnadsberäkning för torrlägg
ning af försumpade marker och myrar har verkställts pä 
ansökningar från 366 skogsägare, hvarvid utstakats och kost
nadsberäknats 193,762 m. diken och 78,250 m. bäckrensning. 

Inom Jämtlands län hafva inrapporterats 64 st. afverk
ningar. Uti 35 af dessa fall har befunnits, att afverkning 
skett på ett för skogens återväxt äfventyrande sätt. Sådan 
syn, som föreskrifves i § 2 af skogslagen, har under året 
hållits å 8 hemman, därvid synemännen uti alla fallen fun
nit återväxten äfventyrad. I brist på lämpligt tallfrö hafva 
skogsodlingar ej kunnat utföras i den omfattning, de in
gångna ansökningarna förutsatt. I premier för under 1907 
utförda skogskulturer och hyggesrensningar har styrelsen 
på ansökan af två skogsägare beviljat 3,433-99 kronor. Vid 
32 st. skolor hafva s. k. planteringsdagar varit införda och 
hafva därunder af 822 barn skogsodlats 33- 70 har. För ut
förande af 173 st. under 1907 planlagda dikningsföretag har 
under året beviljats 69,373 kronor eller 50 % af beräknade 
kostnader. I premier för under 1907 utan anslag utförda 
bäckrensningar och skogsdikningar hafva till 10 olika skogs
ägare utdelats 23,811-68 kronor. Under året hafva till 309 
st. dikningsföretag upprättats planer med kostnadsförsiag å 
sammanlagdt 241,572 kronor. Ansökningar med begäran om 
biträde för erhållande af råd och anvisningar angående till-
ämnade afverkningar hafva inkommit till ett antal af 179 st. 
För att möjliggöra en verksam kontroll öfver de enskilda 
skogarna har styrelsen gått i författning om upprättande 
af sockenkartor i skalan '̂ oooo. I 58 af länets 59 socknar 
hafva skogsvårdskommittéer fungerat. 

För skogsodlingens främjande har undergår 1908 ett 
extra statsanslag varit anvisadt för att i mån af tillgång 
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tilldelas antingen skogsvårdsstyrelser, t i l l hvilka landsting 
eller hushållningssällskap för ändamålet lämnat bidrag, eller 
— i landstingsområde, där sådan styrelse icke finnes — 
landsting eller hushållningssällskap, under iakttagande at t 
i intetdera fallet statsbidrag finge ti l l något landstings
område utgå med högre belopp än det, hvarmed landsting 
och hushållningssällskap tillsammans eller ettdera af dem 
ti l l ändamålet bidragit, samt att landsting eller hushåll
ningssällskap, som undfått dylikt bidrag, skulle vara skyldigt 
a t t efter årets u tgång till Eders Kungl . Maj:ts 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. 

hvarförutom til l andra förrättningar och föredrags hållande 
användts 18 dagar. 

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

Jakten. 
Under berättelseäret hafva, enligt från läns- och kom

munalstyrelserna inkomna uppgifter, inom landet dödats 
nedannämnda antal skadedjur, nämligen (Bil. 16): 19 vargar, 
21 lodjur, 84 järfvar, 23,159 räfvar, 283 mårdar, 28b' uttrar , 
7,354 salar, 410 örnar, 524 iifvar, 14,865 hökar, 183,309 kråkor 
och 4,149 gräflingar. De primäruppgifter angående utbe
talade skottpenningar, som af kommunalstyrelserna afgifvits, 
hafva i flera afseenden visat sig mindre tillförlitliga. Det ta 
gäller särskildt uppgifterna, öfver hvad som utaf statsmedel 
utbetalats i skottpenningar. Jämkningar hafva därför i be
rörda hänseende vidtagits i bil. 16 på det sätt, a t t under 
rubrik »af statsmedel» sammanförts dels de belopp, som enligt 
rikshufvudbokens kapitalkonto för dödade salar verkligen 
utbetalats t i l l resp. länsstyrelser, dels de belopp, som enligt 
primäruppgifterna utgifvits i skottpenningar för varg, lo 
och järf, oeh under rubrik »af andra medel» införts de skott
penningar, som enligt kommunalstyrelsernas primäruppgifter 
inalles utgåt t , sedan därifrån afräknats ofvannämnda af 
statsmedel utbetalade belöningar. 

De sistnämnda hafva, inberäknadt bidrag ti l l premier 
för dödande af salar, utgjort 7,865-75 kronor. 

Af landsting, hushållningssällskap, kommuner och jakt
vårdsföreningar hafva enligt bil. 16 utbetalats 92,35084 kronor. 

F rån kommunalstyrelserna likaledes bekomna uppgifter 
rörande antalet af de utaf rofdjur dödade husdjur samt den 
däraf uppkomna i penningar beräknade skada hafva gifvit 
anledning till utarbetande af bil. 17 utvisande, a t t följande 
antal husdjur blifvit under berättelseåret dödade, nämligen: 
3,975 får, 31 getter, 1,639 renar och 58,837 fjäderfän. Dessa 
djurs sammanlagda värde har uppskattats t i l l 124,38330 
kronor. 

Angående den verksamhet, som hushållningssällskap, 
jaktvårdsföreningar oeh kommuner under berättelseåret ut-
öfvat för jaktvårdens främjande inom landet, inhämtas af 
skogstjänstemännens berättelser följande: 

I Norrbottens län har landstinget under berättelseåret 
t i l l »Norrbottens läns jaktvårdsförenings» disposition ställt 
dels ett anslag af 2,000 kronor a t t användas speciellt till 
älgens fredande genom anställande af älgpoliser och ti l l be
löningar för ertappande af tjufskyttar å älg, dels ett belopp 
af 500 kronor t i l l premier för dödande af räf under måna
derna maj—september. 

Dessutom har såsom bidrag till uppehållande af skogs
vårdsstyrelsernas verksamhet vari t anvisadt och utgåt t ett 
extra anslag af 62,000 kronor. 

Sliogsingenjörernas verksamhet. Til l enskildas tjänst 
inom de delar af landet, där lagen angående vård af en
skildes skogar och nådiga förordningen angående skogs
vårdsstyrelser icke äger tillämpning, hafva under berättelse
året vari t anställda tvenne med statsmedel afiönade skogs
ingenjörer, den ene under hela året och den andre under 
viss del däraf. Deras verksamhet har omfattat Norrbottens 
och Västerbottens län samt Särna socken af Kopparbergs 
län. Förrät tningarna hafva å 394 förrättningsställen upp
tag i t 204 dagar. 
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I samma syfte arbetar inom Västerbottens län »Väster
bottens läns jägareförbund». 

Inom Västernorrlands län har under året »Västernorr
lands läns nya jaktvårdsförening» sökt höja intresset för 
jaktens rationella bedrifvande och det vildas skyddande bl. a. 
genom att anvisa medel till älgpolis, skottpenningar m. m., 
hvarjämte premier för dödande af räf. berguf, dufhök och 
kråka blifvit af landsting och hushållningssällskap anslagna. 

Inom Jämtlands län, där »Jämtlands läns jaktvårds
förening» verkar för en förbättrad jaktvård, utbetalas af 
renbetesfjällsmedel dels för dödande af varg 25 kronor ut
öfver de 50 kronor, som utgå af statsmedel, dels ock aflö-
ning åt jaktuppsyningsmän inom renbetesfjällen. 

Inom Gäfleborgs län har den år 1907 nybildade jakt
vårdsföreningen, som redan tillvunnit sig ett beaktansvärdt 
intresse, verkat för jaktlagarnas efterlefnad samt för vården 
om det nyttiga villebrådet. Landstinget utbetalar premier 
för dödande af räf och säl med 3 kronor, för hök 1-50 kronor 
och för kråka 15 öre. 

Inom Kopparbergs län verkar fortfarande »Dalarnes jakt
vårdsförening» med uppgift att genom anställande af jakt
uppsyningsmän och beifrande af förbrytelser mot jaktstad
gan samt utdelande af belöningar för vård om det nyttiga 
villebrådet främja jaktvården i allmänhet. Föreningen har, 
oaktadt sitt goda syfte, dock i regel mötts med ringa 
intresse från den stora allmänhetens sida, främst beroende 
därpå, att jordens långt drifna sönderstyckning gör ett 
sparande och vårdande af vildnaden för den enskilde omöj
ligt och ändamålslöst. Landstinget utbetalar belöningar för 
dödande af räf med 3 kronor under tiden 1 april—31 okto
ber, för dufhök 1 krona. Af hushållningssällskapet eller 
af vissa kommuner belönas dessutom den, som anmäler och 
till fällande dom bringar tjufskyttar efter älg. 

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 dufhök hela året 1 krona, för 
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 kråka 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. 

GottJands läns landsting har genom »Götalands jägargille» 
utbetalat skottpremier för räf med 3 kronor, örn 2 kronor, 
dufhök 1 krona, sparfhök 50 öre, kråka 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 oeh 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 jordägarna föl
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 »Göteborga jaktsällskap» 
verkar. 

Inom Kalmar läns norra landstingsområde hafva af 
landstingsmedel skottpengar utbetalats för räf med 2 kronor, 
gräfling och hök 1 krona samt för säl 6 kronor. 

Kalmar läns södra landsting har utbetalt för dödad 
säl 3 kronor, för räf 3 kronor, för roffågel 1 krona och för 
kråka 10 öre. Därutöfver lämna äfven en del kommuner 
skottpenningar för dödade rof-'och skadedjur, hvartill ofta 
den allmänt utgående hundskatten användes. Jaktarrenden 
förekomma hufvudsakligen å Öland oeh i närheten af stä
derna på fastlandet. »Södra Kalmar läns jaktvårdsförening» 
arbetar fortfarande, ehuru mindre lifligt, för en ändamåls
enlig jaktvård. 

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 3-50 
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, 
»Uppvidinge jaktvårdsförening». 

Inom Blekinge län, där »Blekinge jaktförening» är verk
sam för en bättre jaktvård, har landstinget, i syfte att be
reda det nyttiga vilda skydd genom befrämjande af skade
djurs utödande, i skottpremier utbetalat för räf (hane) 3 
kronor och för hona 10 kronor, för gräfling och hök 2 kro
nor, för örn 5 kronor, för berguf 3 kronor samt för kråka 
10 öre. 

Inom Malmöhus och Kristianstads län utbetalas skott
penningar för säl och i det förstnämnda länet jämväl för 
kråka. För jaktvården och djurskyddet verka: »Zoologiska 
jägarsäliskapet», »Skånska jaktföreningen», »Föreningen för 
skyddande af fågellifvet å Måkläppen» samt Malmö jakt-
skyddsförening» m. fl. Någon egentlig jaktvård utöfvas, 
med undantag af å kronans skogar, endast å de större god
sen samt å till jaktvänner utarrenderade marker. 

I Hallands län utgå skottpenningar för räf under vissa 
villkor samt för säl och gräfling. Jaktarrenden förekomma 
i rätt stor omfattning och synas vara till fromma för en 
god jaktvård. 
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Beträffande rofdjnrens förekomst innehålla skogstjänste-
miinnens berättelser följande: 

Björnen uppgifves af öfverjägmästaren i Luleå distrikt 
vara i ständigt aftagande inom större delen af till distriktet 
hörande del af Norrbottens län, och har inom Skellefteå di
strikt björn blott anträffats inom Vargiså och Arjepluogs 
revir. Sällsynt förekommer den inom Umeå distrikt, där ej 
heller något exemplar dödats. Inom Mellersta Norrlands 
distrikt har björn påträffats dels i Dorotea sockens öfre delar, 
hvarest en hane under året blifvit fälld, dels å ett större, 
ödsligt skogskomplex mellan Graninge, Viksjö, Torsåkers, 
Dals, Multrå och Sollefteå socknar inom Härnösands revir 
samt vidare sporadiskt inom Jämtlands läns fjällområden. 
Någon gång är djuret anträffadt i vissa trakter af norra Da
larne samt på gränsen mellan detta landskap och Gästrik
land äfvensom i nordligaste delar af Alfdals revir. 

Vargen har under berättelseåret uppträdt i ovanligt stort 
antal och osedvanligt långt nedåt kustlandet i Norrbottens 
läns nordligaste delar, hvaremot den blott sparsamt anträffats 
i sydligare trakter af Lappland. I samband med förekomsten 
af ren uppträder vargen inom Särna sockens nordligaste fjäll
områden å till lappar upplåtna områden af Idre kronopark. 

Järfven förekommer egentligen blott i Lappland, men 
äfven någon gång uti öfriga delar af de 4 nordligaste länen. 

Lodjuret synes öfver hufvud vara ytterst sällsynt före
kommande, och har det vid enstaka tillfällen varit synligt 
å skilda ställen i landets mellersta delar. 

Bä feen är allmän inom hela landet och uppgifves sär
skildt uti Småland vara stadd i stark tillväxt. 

Mården är tämligen allmän inom Skellefteå distrikt, 
men är mera sparsamt förekommande inom Umeå, Mellersta 
Norrlands och Bergslagsdistriktet. Sällsynt är mården i 
Östra och Västra distriktet, där djuret blott förekommer å 
enstaka ställen, samt efterhålles så strängt, att det i all
mänhet synes minska i antal. Inom Smålands distrikt är 
mården mera allmän blott å Boda kronopark af Ölands revir, 
hvaremot den är sällsynt inom distriktets öfriga delar och 
visar tydlig minskning inom Kalmar revir liksom för öfrigt 
inom hela Södra distriktet. 

Uttern uppgifves vara tämligen allmän i Skellefteå di
strikt, hvaremot den mera sparsamt uppträder inom Umeå, 
Mellersta Norrlands och Bergslagsdistriktet. I Västra di
striktet är den ej sällsynt å för honom tjänliga lokaler. 

Gräflingen går upp till Gäfle-Dala distrikts sydligaste 
delar och är allmän i hela landet söder därom samt visar 
tecken till ökning särskidt inom vissa Smålandsrevir. 

Dxifhölten är allmän inom Umeå, Gäfle-Dala och vissa 
delar af Bergslagsdistriktet samt uppträder sparsamt i Östra 
distriktet. Den uppgifves vara rätt talrikt förekommande 
inom Kalmar och Eksjö revir, inom hvilket senare område 
antalet synes ökas. Mycket vanlig är dufhöken inom Södra 
distriktet, där den dock, särskildt inom områden med ordnad 
jaktvård, strängt efterhålles. 

Bergufvcn kan ej inom någon del af landet sägas vara 
allmänt förekommande. 

Omen uppträder äfvenså rätt sällsynt; inom Smålands 
och Södra distriktet, där den ej häckar, påträffas den blott 
tillfälligtvis. 

Angående förekomsten af nyttigt vilat innehålla skogs-
tjänstemännens berättelser hufvudsakligen följande: 

Älgen. Oaktadt inom Luleå distrikt under tillåten tid 
fällts 407 älgar, af hvilka 203 tjurar, 194 kor och 20 af 
obekant kön, samt dessutom i förbjuden tid minst 50 djur 
blifvit dödade, anses dock ej någon minskning i älgstammen 
öfver hufvud taget hafva ägt rum. 

Algen visar ökning i Vargiså, Arjepluogs, Malmesjaurs, 
Piteå och Burträsks revir af Skellefteå distrikt, inom hvil
ket under berättelseåret blott 21 djur dödats, däraf 10 i 
förbjuden tid. 

I Umeå distrikt hafva skjutits 20 älgoxar, 19 kor samt 
4 djur af icke uppgifvet kön. Älgen visar där en jämn om 
ock svas ökning. 

Tillgången å älg är i Tåsjö, Junsele och Härnösands 
revir svag, men inom öfriga delar af Mellersta Norrlands 
distrikt medelgod samt å vissa trakter stadd i ökning. Inom 
distriktet ha under året dödats 103 oxar, 110 kor samt 2 af 
ej angifvet kön. 

Ehuru älgen inom hela Gäfle-Dala distrikt är utsatt för 
en hänsynslös förföljelse både under lofgifven och fridlyst 
tid, finnes dock i Dalarne, Gästrikland och sydvästra Häl
singland ännu en ganska stark älgstam. Förutom under 
förbjuden tid till stort antal dödade älgar hafva i tillåten 
tid fällts 207 tjurar, 190 kor och 85 st. af icke uppgifvet kön. 

I Bergslags och Östra distriktet är tillgången å älg i 
allmänhet god, och särskildt gäller detta om Örebro län 
med därintiil gränsande trakter. Under året äro inom Östra 
distriktet fällda 454 älgar, däraf 219 oxar, 193 kor, 37 kalf-
var samt 5 af okändt kön, hvaremot från Bergslagsdistriktet 
ej kunnat erhållas någon tillförlitlig siffra för antalet dö
dade djur. 

I Västra distriktet synes älgstammen hafva ökats inom 
Bohuslän och större delen af Älfsborgs län, hvaremot den 
torde hafva minskat inom distriktets öfriga delar. — Sär
skildt talrik förekommer älgen å de stora kronoparkerna 
Halle-Hunneberg, Älfsborgs och Skaraborgs Edsmären, Mösse
berg och Kroppefjäll. Under året ha inom distriktet skju
tits 171 älgar. 

I Smålands distrikt förekommer älgen sparsamt inom 
Tjusts, Kalmar, Sunnerbo och större delen af Västbo revir, 
mera allmänt å en del kronoparker inom Västbo och Vä-
rends, Eksjö och Jönköpings revir, hvarjämte å Öland en 
mindre stam om 8 djur är tillfinnandes. Inom distriktet 
äro under berättelseåret dödade 122 älgtjurar, 109 kor och 
42 kalfvar. 

Oaktadt stark förföljelse synes älgstammen vara stadd 
i ökning inom Södra distriktet. Endast från Malmöhus revir 
förmäles om minskning i stammen. Under året hafva fällts 
43 tjurar, 16 kor, 14 kalfvar samt 8 af obestämdt kön. 

Kronhjorten förekommer numera endast inom Malmöhus 
län, och är den allt fortfarande på grund af sin skadegörelse 
å skogen så starkt efterhållen, att verklig fara förefinnes, 
att den ganska fåtaliga stammen snart skall vara utrotad. 

Dofhjorten, som till för kort tid sedan i fritt tillstånd 
fanns endast på några få ställen i Skåne, synes, sedan för
sök till dess spridande uppåt Småland, Västergötland, Sörm
land och Östergötland utfallit väl, äga förutsättning att 



högst betydligt utvidga sitt utbredningsområde, äfven om 
dess numerär därinom endast sakta kommer att växa. 

Rådjuret finner man numera ända upp i södra Dalarne, 
där det liksom i hela Bergslagsdistriktet förekommer mycket 
sparsamt, men tilltager sedan söderut snabbt i antal, så att 
Östergötlands, Södermanlands och Stockholms län och hela 
Västra distriktet ha att uppvisa en ganska god tillgång 
på rådjur. Inom Smålands distrikt förekommer rådjuret 
mycket allmänt inom hela Kronobergs län, men mindre all
mänt och ganska ojämnt inom Kalmar (saknas å Öland) 
och Jönköpings län, i hvilket senare län stammen i likhet 
med hvad förhållandet är inom Malmöhus och vissa delar af 
Kristianstads län visar ökning, hvaremot denna djurart inom 
Blekinge och Hallands skogsbygder förekommer rätt sparsamt. 

Haren uppgifves inom Luleå, Skellefteå, Umeå och Mel
lersta Norrlands distrikt öfver hufvud taget ha haft knap
past medelmåttig årgång. Anledningen till den ringa till
gången anses särskildt inom Luleå distrikt vara ett epidemi-
artadt uppträdande af en redan under föregående år på vissa 
trakter spårad lefversjukdom. 

I Gäfle-Dala, Bergslags, Östra, Västra och större delen 
Smålands distrikt har tillgången öfver hufvud varit öfver 

medelgod. 
Från Värends revir förmäles, att stammen varit svårt 

angripen af sjukdom. Inom södra distriktet gör den inplan
terade tyska haren allt mera intrång och undantränger den 
svenska. Haren har där haft god årgång. 

Af inkomna rapporter synes årgången på tjäder och orre 
öfver hela landet hafva slagit fel, antagligen mest beroende 
på synnerligen ogynnsamma väderleksförhållanden under 
rufnings- och ungfågeltiden. Från Smålands distrikt om-
förmäles emellertid, att tjädern, som på Öland totalt saknas 
och inom Tjust och Västbo revir visat dåliga kullar, dock 
i Kalmar, Jönköpings, Sunnerbo och Värends revir haft 
medelgod årgång och i Eksjö revir t. o. m. förekommit tal
rikare än under föregående år. 

Äfven för ripan har året varit ogynnsamt. I Luleå, 
Skellefteå, Umeå, Mellersta Norrlands och Gäfle-Dala di
strikts fjälltrakter, där den föregående år förekommit ym
nigt, har tillgången under 1908 varit klen. I Bergslags
distriktet finnes ripa sparsamt inom Älfdals revir. 

Järpen förekommer ingalunda synnerligen talrikt någon-
städes i landet, och den starka beskattning, för hvilken den 
varit utsatt, har bland annat gifvit anledning till dess totala 
fridlysande inom Kopparbergs län under 5 år fr. o. m. 1906, 
där den nu börjat visa tecken till någon ökning. Årgången 
synes hafva varit knappast medelgod. 

Rapphöns. Den inplantering af rapphöns, som för en del 
år sedan gjordes i Bodens revir, har gått förhållandevis väl, 
och kunna fåglarna anses vara där fullt acklimatiserade. 
Inom Mellersta Norrlands distrikt visar rapphönsstammen 
någon ökning, särskildt hvad Västra Jämtlands revir beträffar. 
Rätt allmänt förekomma rapphönsen i vissa delar af Gäfle-
Dala distrikt såsom i Gästrikland och södra Dalarne och 
vidare inom Bergslagsdistriktet, hvaremot från Östra och 
Västra distriktet omförmäles, att tillgången varit mycket 
ojämn, dock öfver hufvud taget ej öfver medelgod. I Smålands 
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distrikt med undantag af Sunnerbo revir ha rapphönskal-
larna liksom i hela södra distriktet varit små och klena. 

Fasanen har ökats å Visingsö, där stammen torde vara 
omkring 250 stycken; å Ottenby inom Ölands revir uppgår 
antalet endast till 10 å 15 st. Ganska allmänt förekommer 
den i södra och mellersta Skåne samt å ett flertal större 
egendomar i södra landet och upp emot Mälardalen. Stam
men är i stadigvarande ökning, och nya inplanteringar göras 
alltjämt. 

Morkullan påträffas upp till Västerbottensgränsen och i 
enstaka fall därofvan, men synes öfverallt inom sitt utbred
ningsområde vara i aftagande, hvilket äfvenledes torde vara 
förhållandet med beckasinen. 

Sjöfågel och däraf särskildt änderna förekomma mindre 
rikligt inom Luleå, Skellefteå och Umeå distrikt, där år
gången varit knappt medelmåttig. Stadd i minskning är 
andstammen inom Gäfle-Dala distrikt, och har i Bergslags, 
Östra och Västra distriktet året för änder varit medelgodt 
eller dåligt. Tjusts, Eksjö, Jönköpings och Värends revir 
ha under året haft medelmåttig tillgång å and. Rätt god 
årgång har gräsanden haft inom Ölands och Sunnerbo revir 
af Smålands distrikt samt inom -hela Södra distriktet. 

Af skogspersonalen eller genom dess försorg hafva under 
berättelseåret vid domstol åtal anhängiggjorts i 160 mål an
gående förbrytelser mot jaktlagarna, af hvilka mål 60 voro 
uppskjutna från föregående år. Under berättelseåret af-
gjordes 99 af dessa mål, hvarvid svarandena fälldes i 78 
mål och frikändes i 21. Vid årets slut voro sålunda 61 mål 
oafgjorda (Bil. 19). Ådömda böter uppgingo till 7,885 kr. 
och ådömd skadeersättning till 1,645-64 kr, . Motsvarande 
belopp föregående år voro 11,126 kr. i böter och 2,421-65 kr. 
i skadeersättning. 

Skogsundervisningen. 
Arbetsplanen vid skogsinstitutet omfattar numera — efter 

att fr. o. m. år 1906 hafva blifvit omlagd och utökad — 
dels för högre kursen 5 läseterminer med sådan anordning, 
att undervisning meddelats under höstterminen åt trenne 
och under vårterminen åt tvenne afdelningar, dels för lägre 
kursen 2 terminer. 

Vid berättelseårets början uppgick elevernas antal — 
förutom en vid högre kursens ordinarie afgångspröfning 
hösten 1907 underkänd elev — till: 

Sedan ofvannämnda, år 1907 ej utexaminerade, elev under 
berättelseårets januari månad aflagt nya, godkända prof, 
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och såväl högre kursens 22 elever i äldre afdelningen som 
ock en under året från yngre till äldre afdelningen öfver-
flyttad elev vid höstterminens slut utexaminerats och dess
utom af lägre kursens 10 elever 9 st. efter fullbordad kurs 
med undfångna fullständiga knnskapsbetyg samt 1 därför-
utom lämnat institutet, uppgick vid årets slut elevernas 
antal — efter det en af de den 1 oktober antagna eleverna 
på grund af sjukdom tillsvidare lämnat institutet — till: 

i högre kursens äldre afdelning . 17 st. elever 

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

Den teoretiska undervisningen har under föreläsnings
tiderna haft den omfattning i timmar, efterföljande tabell 
utvisar. 

Dessutom har under läsårets tvenne terminer det under 
här nedan omförmälda sommaröfningar insamlade materialet 
bearbetats och hushållningsplaner med kartrenovationer, af-
vägningsprofiler samt kostnadsförslag för väganläggning och 
torrläggning af försumpad mark upprättats. 

Att antalet föreläsningstimmar i några af ofvan angifna 
ämnen är något mindre än det i läroplanen fastställda, är 
hufvudsakligen beroende därpå, att de tagits i anspråk för 
studieresor, hvilka haft följande omfattning, nämligen: 

dels en resa 8—16 mars under ledning af läraren i skogs
teknologi med högre kursens äldre afdelning och lägre kur
sen till Jämtland för studerande af virkesdrifning, ugnskol
ning, pappersmassefabrikation samt sågverksrörelse; 

dels, för studium af olika beståndstyper, skogskulturer 
och beståndsvårdsåtgärder en resa 3—12 juni under t. f. 
direktörens ledning med högre kursens äldre afdelning till 
södra Sverige, hvarvid besöktes Boda kronopark och Borg
holms ekskogar på Öland, Sölvesborgs stads skogar i Ble
kinge, Trolle-Ljungby och Arups skogar samt Skäralids 
kronopark i Kristianstads län, Trolleholms skogar och Eke-
röds kronopark i Malmöhus län. Vidare besågos under samma 
resa Perstorps träättikfabrik och stora fiskodlingsanstalt. 

Under tiden 8—16 maj öfvades högre kursens yngre 
afdelning och lägre kursen i skogskulturer och plantskole
arbeten å Bjurfors kronopark under ledning af t. f. direk
tören jämte assistent, och utfördes därvid äfven hyggesröj
ning och risbränning, hvarjämte de redan föregående år 
påbörjade försöken för utrönande af olika såddränders och 
betäckningsmaterials inflytande på plantornas utveckling 
fortsattes, och en serie försök till belysande af olika mark
lagers plantnäringsförmåga anordnades. 

Under dagarna 15—23 juni företogs med högre och 
lägre kursens afdelningar under lärarens i skogsteknologi 
ledning en exkursion längs Unåns, Emåns och Djupåns 
vattendrag i Dalarne för studium af där anordnade fiott-
ledsbyggnader. 

De egentliga praktiska sommaröfningarna hafva varit 
förlagda dels till Hamra krono-)ark under tiden 15 juni— 
20 juli med högre och lägre kursens äldre afdelningar och 
omfattade indelning af skog till ordnad timmerblädning och 
tillväxtundersökningar, där hvarje elev fått i skalan 1: 20,000 
kartlägga och upptaxera omkring 200 har, hvarjämte be-
drifvits stämplingar med beräkning af utbytets värde m. m.; 

dels till Bjurfors kronopark med högre och lägre kur
sens yngre afdelningar under samma tid och omfattade där 
skogs- och fältmätning samt undersökningar och fältarbeten 
för torrläggning af försumpad mark; hvarjämte samman-
lagdt omkring 14 dagar af tiden användes för botaniska och 
zoologiska exkursioner; 

dels till samma kronopark under tiden 21 juli—31 aug. 
med högre och lägre kursens äldre afdelningar, därvid ele
verna varit sysselsatta med inägomätning, triangulering, 
arbeten för dikesplaners upprättande samt kolning, hvar
jämte under t. f. direktörens ledning företagits profgallring 
och stämpling samt skogsvetenskapliga undersökningar; dess
utom har läraren i jordbrukslära under 3 dagar med ele
verna hållit ekonomiska besiktningar samt för dem demon
strerat mindre jordbruk; 
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dels till Malingsbo å Klotens kronopark under samma 
tid med högre och lägre kursens yngre afdelningar, som där 
fingo verkställa beståndsaffattning med ledning af äldre stom-
kartor, beståndsbeskrifning, linjeprofyte- och specialtaxering 
af bestånd, tillväxtundersökningar å enskilda träd och be
stånd samt stamanalys. 

Under jakttiden hafva eleverna med iakttagande af vissa 
föreskrifter rörande lämplig beskattning af det vilda och inom 
vissa bestämda trakter fått tillfälle öfva olika slags jakt. 

Statens skogsskolor äro för närvarande 8 till antalet, 
af hvilka tvenne, nämligen Ombergs i (k ergötland och Klo
tens i Västmanland förbereda till inträde vid skogsinstitu
tets högre kurs och de öfriga sex, nämligen: Hällnäs i Vä
sterbotten, Bispgården i Jämtland, Grönsinka i Gästrikland, 
Bjurfors i Västmanland, Hunnebergs i Västergötland och 
Kolleberga i Skåne äro afsedda att utbilda skogvaktare och 
bevakare. Vid hvar och en af de senare har under 1908 
liksom året därförut 10—15 lärlingar åtnjutit kostnadsfri 
undervisning. Stipendier hafva dessutom utdelats åt 8—12 
af lärjungarna vid hvardera af dessa lägre skogsskolor. 

Till Skogshalls enskilda skogsskola i Södermanland har 
dessutom statsbidrag utgått. 

Följande periodiska publikationer rörande skogs- och 
jaktväsendet ha under berättelseåret utkommit: »Skogs-
vårdsföreningens tidskrift», 6:e årgången, »Skogsvårdsför
eningens folkskrifter», n:ris 13—16, »Årsskrift från föreningen 
för skogsvård i Norrland för år 1908», »Skogvaktaren», 18:e 
årgången, »Svenska Jägareförbundets nya tidskrift», 46:e år
gången, samt »Svenska Kennelklubbens tidskrift», 16:e år
gången. 

Statens skogsförsöksanstalt. 
Arbetena vid statens skogsförsöksanstalt, för hvilken 

Eders Kungl. Maj:t den 18 December 1908 utfärdat ny in
struktion, ha under berättelseåret i hufvudsak bedrifvits 
i enlighet med för treårsperioden 1906—1908 af domänsty
relsen fastställdt program. 

Skogsafdelningens fältarbeten ha pågått under tiden 21 
april—26 september och ha hufvudsakligen omfattat försöks
kulturer af olika slag, tillväxtstudier och gallringsförsök 
samt undersökning af äldre ljungmarkskulturer. 

Kulturförsöken ha afsett att utröna lämpligaste plante
ringsförbandet, för hvilket ändamål med vederbörande revir
förvaltningars bistånd utlagts och inregistrerats 5 försöks
fält, hvaraf 1 i Skåne, 3 i Småland och 1 i Västergötland. 

Vidare har försöksanstalten tillika med liknande insti
tutioner i ett flertal andra land påbörjat arbeten för utrö
nande af fröproveniensens betydelse för tallen. För detta 
ändamål ha under berättelseåret utlagts 2 kulturfält, 1 vid 
Hessleby i Småland och 1 i Fors socken i Jämtland, hvilka 
ha planterats med 1-åriga tallplantor, uppdragna ur frö 
från Skottland, Frankrike, Preussen, Belgien Ryssland och 
Bayern. Därjämte har i plantskola vid Ollestad i Väster
götland utsatts tallfrö från Ryssland, Bulgarien, Ungern 
och Sverige. 

För tillväxtförsöken ha 4 förut utsatta försöksytor, hvar
af 1 i Småland och 3 i Västergötland, slutbehandlats, hvar-
jämte ytterligare 15 ytor utsatts och behandlats: 3 i Värm
land, 1 i Närke, 6 i Södermanland och 5 i Småland. Alla 
dessa ytor äro utlagda i normala, rena tallbestånd. I Närke 
har 1 tillväxtyta utlagts i björkskog samt 1 yta för under
sökning öfver granunderväxtens inverkan på öfverbestånd 
af tall. 

För jämförande gallrings- och ljushuggningsförsök ha 2 
nya försöksfält utlagts vid Hessleby i Småland. 

Ljungmarksundersökningarna ha bestått i en noggrann re
vision af vissa äldre kulturer med tall, gran och björk, hvilka 
åren 1889 och 1890 utfördes på Sunnerbo, Hallands och Marks 
revir med anledning af skrifvelse från domänstyrelsen den 
28 mars 1888. Samtidigt har ljungens förhållande och åter-
växt på brandfälten studerats. 

De tider af året, då fältarbeten ej pågått, har afdel-
ningens personal varit sysselsatt med det insamlade mate
rialets bearbetning. 

Vid berättelseårets slut uppgingo de af skogsafdeluingen 
utlagda försöksytorna, underafdelningar inberäknade, till 528 
stycken, analyserade stammar till 3,854 stycken, hvaraf 
2,823 tallar, 856 granar, 169 björkar och 6 lärkträd. Full
ständiga stamanalyser hade utförts på inalles 129 träd. Af-
delningens fotografisamling omfattade 313 n:r. 

Den botaniska afdelningens utarbeten ha hufvudsakligen 
varit förlagda till Västergötland och Norrland» Under juni 
månad var assistenten sysselsatt med studier af skogsträ
dens, särskildt granens olika raser i norra Västergötland; 
härunder företogs äfven en del pollinerings-isoleringsförsök 
å individ af olika tallformer. Senare hälften af juli, hela 
augusti och första hälften af september ägnades åt under
sökningar i Norrland, framför allt försöksfältet vid Rokliden 
i Piteå revir. Det var härvid försumpningsfrågan som stod 
främst på arbetsprogrammet. Förutom studier å Roklids-
fältet företogos undersökningar af olika till afdikning be
stämda myrar å Pite kronopark i närheten af önusbergets 
gästgifvargård, där 10 fasta profytor utlades i vattensjuka 
marker af olika typer. Försumpade skogar och skogar å 
utdikade mossar voro senare under september månad föremål 
för botanistens undersökning jämväl under dennes resor i 
andra delar af Norrbotten, i Västerbotten och Ångermanland. 
Under vistelsen vid Rokliden sysslade botanisten dessutom 
med ingående undersökningar rörande tallhedarnas föryng-
ringssvårigheter. Assistenten studerade äfven här skogs
trädens raser, liksom senare i september månad jämväl i 
Jämtland och Dalarne. I slutet af oktober månad fortsattes 
de föregående höst påbörjade frostobservationerna å Hökens-
ås i Västergötland. 

Under vintern har materialet från föregående års utar
beten bearbetats och resultaten delvis befordrats till tryck
ning. Nytillkomna ståndortsanalyser ha liksom förut syste
matiskt renskrifvits och ordnats och observationerna från 
experimentalfältet vid Rokliden börjat mera ingående bear
betas. Nya metoder för jordartsundersökningar ha ytter
ligare pröfvats och utarbetats. Dessutom ha de till närmare 
2,500 uppgående svaren å det utsända frågeformuläret an
gående de ädla löfträdeus utbredning delvis bearbetats och 



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): 

De särskilda distrikten bidrogo till skogsmedlen med 
följande belopp: 

För skogsväsendet under år 1907 beviljade, å rikssta
tens nionde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 21): 

löfträdens förekomster börjat inläggas på generalstabens 
topografiska karta. 

Under året ha från anstalten publiserats 5:e häftet af 
»Meddelanden från statens skogsförsöksanstalt» med innehåll: 

»Om flygsandsfälten på Pårön och skyddsskogslagen af 
den 24 juli 1903» af H. Hesselman, »Vegetationen och skogs
växten på Gottlands hällmarker» af densamme, »Material 
för studiet af skogsträdens raser» af densamme och Nils 
Sylvén, »Om könsfördelningen hos tallen» af Nils Sylvén 
samt »Kubikinnehållet och formen hos tallen och granen 
inom Särna socken i Dalarne» af Alex. Maas. 

Finanserna. 

I föregående årsberättelse uppgafs taxeringsvärdet af då
varande kronoparker, flygsandsfält, kronoöfverloppsmarker 
och till kronan återfallna stockfångstskogar till 98,663,716 
kronor 8 öre. Lägges till denna summa värdet af under 
året inköpta kronoparker, erhålles för samtliga ifrågavarande 
skogar vid berättelseårets slut ett totalvärde af 99,435,998 kr. 

Under år 1908 uppgick sammanlagda beloppet af stats
verkets skogsmedel till 9,540,240 kr. 83 öre (Bil. 20), mot
svarande 9,968,984 kr. 20 öre föregående år. 

Dessa medel utgjordes af: 
Kronor. 

Extra ordinarie anslag (9:e hufvudtiteln): 
Kronor. 

Finanserna. XXVIII 



Finanserna. XXIX 

Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt domänstyrel
sens räkenskaper uppgått till följande belopp (Bil. 21 och. 22): 

Till jämtländska renbetesfjällens skogsmedel, afsedda för 
inköp af marker till dessa fjälls utvidning, inflöto under 
året genom försäljning af skogseffekter m. m. 107,196 kr. 82 
öre, hvaremot utbetaltes till virkesutstämpling, arfvoden till 
biträdande jägmästare i tre revir, skogsbevakning, rese
ersättning m. m. 47,648 kr. 51 öre. 

*) Häri dock inberäknade i domänslyrelseBS hnfvudbok upptagna, genom fel-
leverering från länsstyrelsen i Kopparbergs län statsrerket som inkomst tillförd» 
och först 1909 återlevererade kronor 43,571-19. 

så återstår för skogsväsendet en nettobehållning *) af 6,021,236 
kr. 11 öre. 

Nettobehållningen under de närmast föregående åren 
utgjorde: 

Kronor. 

h varjämte enligt styrelsens räkenskaper behållning förefanns 
vid årets slut dels å reservationsanslaget af 429.720 kr. 
50 öre och dels å extra anslagen till reglering af flottleder 
i de norrländska länen äfvensom i Kopparbergs, Västman
lands och Örebro län af 741,095 kr. 98 öre och till afdik-
ningar å kronans skogar i de norrländska länen och i 
Kopparbergs län 20,195 kr. 1 öre. 

Sedan från bruttobeloppet af statsverkets skogsmedel 
9,540,240 kr. 83 öre jämte till anslagen hörande uppbörd 
96,392 kr. 52 öre af räknats samtliga utgifter, nämligen: 

Kronor. 



XXX Finanserna. Skogsadministrationen. Statens markinköp. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning eller kontroll, hafva 
under året influtit 1,224,915 kr. 42 öre, hvaraf från Väster
norrlands län 126,815 kr., Jämtlands län 217,703 kr., Gäfle-
borgs län 285,335 kr., Värmlands län 132,743 kr., Koppar
bergs län 80,842 kr., Västmanlands län 35,880 kr., Kalmar 
län 32,418 kr., Jönköpings län 62,335 kr. och Kronobergs 
län 79,031 kr. samt från hvart och ett af öfriga län med 
belopp understigande 30,000 kr. Från sagda medel utbetaltes 
dels för skogsförvaltningskostnader 89,978 kr. 98 öre samt 
enligt fastställda hushållningsplaner eller eljest gällande 
bestämmelser dels till boställshafvare 286,865 kr. 51 öre, 
dels till Bergs pastorats regleringsfond 28,212 kr. 35 öre 
samt till Ekenäs skogsmedelsfond 255 kr., dels ock till åt
skilliga församlingars kyrkoråd 19,685 kr. 89 öre. 

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 53,665 kr. 83 öre. 

Skogsadministrationen. 

Sedan jämlikt af Riksdagen och Eders Kungl. Maj:t 
fattadt beslut Tivedens revir i västra distriktet från och 
med år 1908 uppdelats i Tivedens och Granviks revir och 
därigenom en ny jägmästartjänst inrättats, har under berät
telseåret rikets ordinarie skogspersonal \. mfattat: 10 öfver-
jägmästare-, 90 jägmästare- och 38i kronojägarbefattnmgar. 

Dessutom hafva under året varit anställda 7 biträdande 
jägmästare, 5 föreståndare för de statens skogsskolor som ej 
äro förenade med revir, 2 underlärare vid Ombergs och Klo
tens högre skogsskolor, 1 föreståndare för enskild skogsskola 
med statsbidrag, 1 skogsingenjör under hela och 1 under viss 
del af året, 6 assistenter vid öfverjägmästareexpeditioner, 
8 skogstaxatorer, 3 dikningsledare, 2 dikningsassistenter, 5 
skyddsskogsassistenter för hela och 4 för viss del af året, 
46 fasta och 16 tillfälliga aflönade revirassistenter, hvarjämte 
såsom oaflönade revirassistenter varit förordnade omkring 
30 extra jägmästare. 

Till ordnande af kronans flottleder hafva varit anställda 
1 flottningsingenjör och 2 tillsyningsmän. Såsom extra 
kronojägare hafva tjänstgjort 265 och af revirförvaltarne 
såsom extra och tillfälliga bevakare varit antagna omkring 
150 personer. Slutligen hafva för bevakartjänst å vissa all-
männingsskogar 85 kronoskogvaktare och 4 extra kronoskog
vaktare varit anställda. 

Inspektionsresor hafva under året af chefen för domän
styrelsen företagits å allmänna skogar inom Skellefteå, Umeå, 
Mellersta Norrlands, Gäfle-Dala, Bergslags- och Södra di
strikten. 

Statens markinköp. 

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



och utgör alltså hela det belopp, hvarför mark för bildande af eller tillökning i kronoparker inköpts, 20,705,105 kr. 02 öre. 

Stockholm den 31 december 1909. 

Underdånigst 

KARL FREDENBERG. 

J. MEVES. TH. ÖRTENBLAD. FREDRIK G1ÖBEL. TH. HERMELIN. 

A Ifred Wigelius. 

XXXII Statens markinköp. 



B I L A G O R . 

1—092501 Domän styrelsens berättelse för år 1908. Bilagor. 



2 

Bil. 1. Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade skogar 
och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

A. Såldt virke. 



3 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

A. Såldt virke. 



4 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

A. Såldt virke. 



5 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

A. Såldt virke. 



6 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

A. Såldt virke. 



7 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



8 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



9 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



10 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, 
oafvittrade skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

B. Till utsyningsberättigade utlämnadt virke. 



11 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



12 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



13 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



14 

Bil. 1. (Forts.) Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker, oafvittrade 
skogar och skogar till kronans utarrenderade jordbruksdomäner år 1908. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



15 

Bil. 1 a. Afverkadt virke från renbetesfjällen år 1908. 



16 

Bil. 2. Såldt virke från civila boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till 
statsverket, år 1908. 



17 

Bil. 3. Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman icke ingår 
till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1908. 



18 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
icke ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1908. 



19 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
icke ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1908. 



20 

Bil. 3. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
icke ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1908. 



21 

Bil. 4. Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman ingår 
till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1908. 



22 

Bil. 4. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1908. 



23 

Bil. 4. (Forts.) Såldt virke från ecklesiastika skogar, för hvilket behållna försäljningssumman 
ingår till ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1908. 



24 

Bil. 5. För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1908. 



25 

Bil. 5. (Forts.) För kyrko- och prästgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å 
ecklesiastika boställen år 1908. 



26 

Bil. 6. Såldt virke, åverkadt å stockfångstskogar, nybyggen, kronohemman och enskildes 
skogar med inskränkt disposition, år 1908. 



27 

Bil. 7. Afverkadt virke å statens till bergsbruk upplåtna skogar år 1908. 



28 

Bil. 8. Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1908 utlämnadt virke. 

A. Till delägarnes omedelbara disposition. 



29 

Bil. 8. (Forts.) Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1908 utlämnadt virke. 

A. Till delägarnes omedelbara disposition. 



30 

Bil. 8. Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under 
år 1908 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



31 

Bil. 8. (Forts.) Från allmänningsskogar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, 
under år 1908 utlämnadt virke. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 



32 

Bil. 9. Längd öfver utsyningar år 1908 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



33 

Bil. 9. (Forts.) Längd öfver utsyningar år 1908 enligt § 53 Kungl. Skogsförordningen 
den 26 Januari 1894. 



34 

Bil. 10. Utsyning af bok och vrakek år 1908. 



35 

Bil. 10. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek år 1908. 



36 

Bil. 11. Prisen på vanligast förekommande 



skogseffekter i olika delar af landet år 1908. 

37 



38 

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



skogseffekter i olika delar af landet år 1908. 

39 



40 

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



skogseffekter i olika delar af landet år 1908. 

41 



42 

Bil. 11. (Forts.) Prisen på vanligast förekommande skogseffekter i olika delar af landet år 1908. 



Bil. 12. Åverkadt virke å allmänna skogar år 1908. 

43 



44 

Bil. 12. (Forts.) Åverkadt virke å allmänna skogar år 1908. 



45 

Bil. 13. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt-
ningarna år 1908. 



46 

Bil. 13. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1908. 



47 

Bil. 13. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna år 1908. 



48 

Bil. 14. Afdikningar å kronans skogar i de 



norrländska länen och Kopparbergs län år 1908. 

49 



50 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1908. 

51 



52 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1908. 

53 



54 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1908. 

55 



56 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1908. 

57 



58 

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



norrländska länen och Kopparbergs län år 1908. 

59 



60 

Bil. 15. Sammandrag öfver skogsingenjörernas verksamhet under år 1908. 

Bil. 16. Dödade rofdjur samt utbetalade skottpenningar år 1908. 



Bil. 17. Husdjur, dödade af rofdjur år 1908. 

61 

Bil. 18. Antal elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1908. 



62 

Bil. 19. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1908. 



63 

Bil. 19. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1908. 



64 

Bil. 20. Statsverkets skogsmedel år 1908. 



Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1908. 

65 



66 

Bil. 20. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1908. 



67 

Bil. 21. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1908. 



68 

Bil. 22. Utgifter år 1908 från 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 

69 



70 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1908 från 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 

71 



72 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1908 från 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 

73 



74 

Bil. 22. (Forts.) Utgifter år 1908 från 



reservationsanslaget till skogsväsendet. 

75 



76 

Bil. 23. Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1908. 



Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1908. 

77 



78 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1908. 



79 

Bil. 23. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1908. 



80 
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