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TILL KONUNGEN. 

_Domänstyrelsen får härmed i underdånighet afgifva be
rättelse om skogsväsendet i r iket år 1909. 

Allmänna skogar. 

Ytvidd och arenlföräiidriiigar. Kronoparkernas ytvidd, som 
vid berättelseårets början omfattade 4,571,791-75 hektar, 
har under berättelseåret å ena sidan ökats med 10,627-95 
hektar, men å andra sidan minskats med 212-69 hektar 
och utgjorde således vid dess slut 4,582,207-01 hektar. 

Dessa arealförändringar hafva uppstå t t : 
dels därigenom at t mark t i l l bildande af nya eller ut

vidgning af äldre kronoparker utaf staten inköpts inom 

Åsele, Kopparbergs, Karlstads, Örebro, Nypöpings, Grips
holms, Finspångs, Tivedens, Granviks, Slättbygds, Dalslands, 
Svältornas, Gottlands, Värends, Tjusts och Hallands revir, 
utgörande enligt längre fram i denna berättelse under rub
rik »statens markinköp» meddelad förteckning tillsammans 
8,433-17 har; 

dels därigenom att jämlikt nådigt beslut den 22 oktober 
1909 skogsskiftet till kronohemmanet 1/ie mantal Pajerim n:r 
2 om 190-20 har, däraf 172-95 har skogsmark och 17-31 har 
impediment, t i l lagts kronoparken Sucksoive i Storbackens 
revir; 

dels därigenom att på grund af nådigt beslut den 22 
oktober 1909 såväl skogsskiftet till krononybygget 1/s man
tal Kejta om 137-32 har tillagts kronoparken Storberget 



II Allmänna skogarnas ytvidd. 

i Jockniocks revir som skogs-, anges- samt gårdskiftena till 
kronohemmanet 1\16 mantal Pajerim n:r 2 om 348-29 ta r ut
lagts till kronoparken Görjeå i samma revir; 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den ii oktober 
1909 förra krononybygget Fagerheden n:r 1 om 29226 har 
öfverförts från kronoöfverloppsmark till kronopark och till
lagts kronoparken Pite i Piteå revir; 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den ii juni 1906 
såväl tvenne delar af hemmanet Persåsen n:is 1 och 5 om 
sammanlagdt 227-23 har införlifvats med kronoparken Pers
åsen i Västra Jämtlands revir som 286-70 har af f. d. kap
tensbostället Ede tillagts kronoparken Ede i samma revir; 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 14 februari 
190H det s. k. Gastlångsskiftet om 15-37 har af kronoegen
domen Hallestorp i Marks revir efter den 14 mars 1909 af-
satts till kronopark; 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 30 oktober 
1908 kronoegendomen Gullskog med 190-27 har skogs- och 
hagmark samt 81-05 har impedinient efter den 14 mars 1909 
tillagts kronoparken Bullsäng i Svältornas revir; 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 8 mars 1907 
f. d. trumslagarbostället 1/4 mantal Klageröd n:r 1 med 
65-00 har skogs- och hagmark samt 46-68 har impediment 
efter den 14 mars 1909 tillagts kronoparken Östra Bullaren 
i Bohus revir; 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 15 mars 
1907 f. d. mönsterskrifvarebostället 1/2 mantal Rahnebo med 
31-34 har skogs- och hagmark samt 21-28 har impediment 
efter 14 mars 1909 tillagts kronoparken Svartedalen i Bohus 
revir; 

dels därigenom att jämlikt nådigt beslut den 31 
januari 1908 f. d. löjtnantsbostället 1 mantal Gråshult n:r 
1 med en areal af 239-36 har i Blekinge-Ahus revL- efter 
den 14 mars 1909 afsatts till kronopark; 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 28 februari 
1908 utmarken till kronodomänen Klingstorp n:r 5 med 
21-71 har efter den 14 mars 1909 lagts till kronoparken 
Klingstorp i Ängelholms revir; 

dels därigenom att af Ängelholms kronopark i Ängel
holms revir, jämlikt af domänstyrelsen godkänd rågångs
förening, till hemmanet 7/8 mantal Kärra n:r 1 afträdts 10-98 
har; 

dels därigenom att af kronoparken Lina i Gellivare revir 
13434 har tagits i anspråk för utmål i och för grufdrift; 

dels därigenom att, sedan laga skifte å hemmanet Njalle-
jaur n:r 1 i Öfre Byske revir under året afslutats och kronan 
därvid tilldelats 178-07 har, — förutom ströängar 2936 har 
och del i för skifteslaget gemensam mark 98-84 har — en 
minskning med 62'98 har i ytvidderna af revirets krono
parker ägt rum, enär i föregående arealuppgifter den genom 
nämnda förrättning kronan tillkommande ytvidden proviso
riskt varit beräknad till 241-65 har eller 62-08 har större, 
än den i verkligheten varit; 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 22 januari 
1909 för statsbanan Bastuträsk—Skellefteå—Kallholmen af 
kronoparken Brännheden i Norsjö revir blifvit disponerade 
3-88 har, och 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 3 april 1908 

0-51 har utmark af Österås kronopark i Kinda revir genom 
köpebref den 8 april 1909 försålts. 

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

Kronoöfverloppsmarkernas areal, som vid berättelseårets 
början utgjorde omkring 1,234,524-59 hektar, har, såsom 
under rubrik kronoparker omnämnts, minskats, därigenom 
att jämlikt nådigt bref den 22 oktober 1909 förra kronony
bygget Fagerheden n:r 1 om 292 26 öfverförts från kronoöf
verloppsmark till kronopark och tillagts kronoparken Pite i 
Piteå revir. 

Vid berättelseårets slut uppgick kronoöfverloppsmar
kernas ungefärliga ytvidd sålunda till 1,234,232-33 har. 

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 bör
jan 151,776-57 har men vid dess slut 149,66572 har. Denna 
arealförändring har uppkommit: 

dels därigenom att Mada länsmansboställe i Eksjö revir 
med en areal af 75-46 har, däraf 73-27 har skogs- och hag
mark samt 2-19 har impediment från 14 mars 1909 indragits 
till statsverket och för dess räkning utarrenderats; 

dels därigenom att, såsom under rubrik kronoparker om
nämnts, jämlikt särskilda nådiga beslut till kronoparker 
afsatts: kronodomänen Gullskog med en sammanlagd ut
marksareal af 271-92 har i Svältornas revir, f. d. trumsla
garebostället 1/4 mantal Klageröd om 111-68 har utmark 
och f. d. mönsterskrifvarebostället 1/2 mantal Rahnebo om
fattande 5262 har utmark, båda i Bohus revir, samt f. d. 
löjtnantsbostället 1 mantal Gråshult n:r 1 med en utmarka
ytvidd af 239-36 har i Blekinge-Åhus revir; 

dels därigenom att, jämlikt särskilda nådiga beslut, af 
kronoegendomarna Hallestorp i Marks revir samt Klings
torp n:r 5 i Ängelholms revir vissa delar med en samman
lagd utmarksareal af 3708 har — såsom förut omnämnts 
— blifvit afsatta till kronoparker och 62-34 har af be
rörda kronoegendom Hallestorp blifvit försålda; 

dels därigenom att jämlikt nådigt beslut indragna lands-
höfdingebostället Ryhof om 137-93 har efter den 14 mars 
1908 disponeras af arméförvaltningen och 

dels genom försäljning jämlikt särskilda nådiga beslut 
af följande kronoegendomar med en sammanlagd utmarks
areal af 1,27338 har, nämligen: 

Norets Kungsgård i Kopparbergs revir; Smörgrafven 
och Tostebol i Arvika revir; Prästbol n:r 1 i Örebro revir; 
Islingby, Åhlsvarta, Löpdal, Kalltorp, Vallsta och Norr-
feusta i Köpings revir; Gånsta n:r 7, Tiddeby och Kihl i 
Enköpings revir; Mälhammar och Snopptorp i Gripsholms 
revir; Bondby, Lillhälla, Tiggesta, Säter och Väsby i Ny
köpings revir; Rydsäter, Rycklösa och Spiksborg i Fin
spångs revir; Staffanstorp, Sonnorp, Vedemö och Horngärdet 
i Ombergs revir; Sandbäekstorp, Ullstorp, Stora Åby, Abbe-
torp, Munketorp, Bromma, Guunarp och Stålarp i Kinda 
revir; Käpplunda Gransinkagården i Valtofta revir; Gun
torp i Marks revir; Humla Ödegården och Valared Öde
gården i Svältornas revir; Midsommar i Jönköpings revir: 



Allmänna skogarnas ytvidd. Utsyning och afverkning. III 

Applanäs i Sunnerbo revir; Lönas, Prästkulla och Åsen i 
Eksjö revir. 

De civila boställenas utmarksareal, som vid berättelse
årets början utgjorde 12,317-87 hektar, har minskats med 
75-46 har genom indragning till statsverket af länsmans
bostället Mada i Eksjö revir och utgjorde sålunda vid 1909 
års slut 12,242-41 har. 

Ecklesiastika boställenas skogars areal utgjorde vid be
rättelseårets början 356,217-77 har, men vid dess slut 
356,247-33 har. 

Denna arealförändring har uppkommit: 
dels därigenom att Alnö kyrkoherdeboställe i Medelpads 

revir utökats med inköpta hemmanet Elfva om 89-93 hektar 
dels därigenom att för Orsa—Härjedalens järnvägs räk

ning från Svegs kyrkoherdeboställe i Härjedalens revir ex
proprierats 16-50 har afrösningsjord, och 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 7 maj 1909 
de till boställen åt pastorsadjunkten och tredje komministern 
i Örs pastorat anslagna hemmanen Va mantal krono Hällan 
n:r 1 och 1j% mantal Hällan n:r 2 med därtill hörande krono-
utjorden Asarne n:r 1 om sammanlagdt 4387 har i Örs 
socken, Dalslands revir, försålts. 

Allmänna inrättningars hemmansskogar, som vid be
rättelseårets slut omfattade 44,192-42 hektar, ha ej under
gått någon verklig förändring. 

Stockfångstskogarnas areal uppgår fortfarande i likhet 
med vid 1908 års slut till 80,659-11 hektar. 

Statens till bergshandteringens understöd anslagna sko. 
gar ha ej under berättelseåret till ytvidden förändrats och 
upptagas med 31,511-82 har. 

Allmänning sskog ar na — däri inberäknade häradsall-
männingar, sockenallmänningar och de s. k. besparingssko-
garne i Gäfleborgs och Kopparbergs län — omfattade vid 
berättelseårets början en areal af 663,763-41 hektar och 
vid dess slut 663,919'51 har, hvilken arealförändring upp
stått därigenom att till häradsallmänningen Vesterskog i 
Kinda revir inköpts tvenne skogsskiften om sammanlagdt 
156-10 har från hemmanet 3/i mantal Håkantorp. 

Sammanlagda arealen af de allmänna skogarna förutom 
oafvittrade kronomarker utgjorde alltså vid berättelseårets 
slut enligt nu lämnade uppgifter 7,156,221-05 har. Mot
svarande summa föregående år var 7,148,09870 hektar. 

En särskild grupp af skogar utgöra de s. k. renbetes, 
fjällen i Jämtlands län, hvilka, afsedda för lapparnas behof 
af renbete och husbehofsskog, bildats dels af vid afvittrin
gen" för ändamålet afsatt mark, dels af under årens lopp 
inköpta hemman. Dessa renbeteslands ytvidd har ej under 
året undergått någon förändring och uppgick vid 1909 års 
slut till omkring 1,017,71521 har. 

Utsyning, afverkning och försäljning å nedanstående all
männa skogar har under året haft följande omfattning: 

I. å kronoparker, kronoöfverloppsmarker, oafvittrade krono
marker och öfriga allmänna skogar, hvilkas behållna af-
kastning tillföres statsverkets skogsmedel. (Bil. 1). 

A. försålt virke: 

B. Utlämnadt virke: 

II. å ecklesiastika boställsskogar (Bil. 3). 
A. försåldt virke: 

B. Utlämnadt virke till kyrko- och präst
gårdsbyggnadsskyldiges behof . . . 

III. å statens, till bergshandteringens understöd upplåtna 
skogar (Bil. 5). 

IV. å häradsallmänningar, som stå under skogsstatens 
vård och förvaltning. (Bil. 4). 

V. å renbetesfjällens skogar (Bil. 2). 

1) å rot stående träd 
2) virke, som före försäljning afver-

kats och upphuggits genom skogs
förvaltningen: 
a) till sågtimmer, pappersmasse

ved, propps, stolpar, sliprar 
m. m. . . • 

b) till sågtimmer, som genom 
skogsförvaltningen försågats 

c) till brännved ock dylikt mind
re värdefullt virke . . . . 

d) till kolved, som genom skogs
förvaltningen kolats . . . . 

1) till utsymngsberättigade . 
2) till diverse ändamål 

1) virke, af tvärs behållna försälj
ningssumma andel ingår till 
prästerskapets löneregleringsfond. 

2) virke, af hvars behållna försälj
ningssumma andel ingår till eck
lesiastika boställenas skogsfond 

3) virke, hvars hela behållna försälj
ningssumma tillfaller boställs-
innehafvaren 

Utlämnadt virke 

A. till delägarnes omedelbara disposi
tion utlämnadt virke 

B. till diverse ändamål saaom at bevak
ningspersonalen, till hägnader m. m. 
utlämnadt virke 

A. försåldt 
B. till utsyningsberättigade utlämnadt 



Till arméförvaltningen från Västra distriktet 361 kbm. 
sägadt virke levereradt vid Karlsborg för en försäljnings
summa af 13,277: 28 kronor, motsvarande ett medelpris per 
kbm. af 30: 77 kronor. 

Härjämte har till järnvägsstyrelsen försålts å rot stå
ende träd: 

inom V:a Helsinglands revir 15,304 träd för 85,39950 kr. 
» Grönbo » 3,923 » » 19,997-75 » 

Beträffande försäljning och af verkning inom de skilda 
öfver jägmästaredistrikten må anföras följande: 

Luleå distrikt. I enlighet med fastställdt utsyningsför-
slag utbjöds till försäljning å två inför Eders Kungl. Maj:ts 
befallningshafvande i Norrbottens län i oktober månad 
hållna offentliga auktioner 473,586 å kronoparker, öfverlopps-
marker och oafvittrade kronomarker stämplade träd, af 
hvilka dock, på grund af de dåliga trävarukonjunkturerna 
och det särskildt i öfre Norrland klena affärsläget och obe
tydlig efterfrågan å virke, endast 199,183 träd funno köpare 
för rimliga priser. Sedan å allmänna höstauktionerna 1908 
omkring hälften af då utbjudet virke icke kunnat försäljas, 
kungjordes under berättelseårets första månad det oförsålda 
till försäljning genom afgifvande af skriftliga anbud, hvar
vid 47,223 träd funno köpare. Förutom dessa försäljningar 
ha genom skogsförvaltningen försålts afsevärda mängder 
torr, vindfälld och i öfrigt hårdare skadad skog, hvilken i 
allmänhet afyttrats stående å rot genom infordrande af skrift
liga anbud, men inom vissa revir, synnerligast inom Gelli-
vare och Bodens, äfven försålts sedan virket genom skogs
förvaltningen afverkats och upphuggits, i hvilka fall det 
i hufvudsak utgjorts af ved. A ecklesiastika boställssko-

Till järnvägsstyrelsen. 

Till telegrafstyrelsen. 

IV Utsyning och afverkning. 

Afverkningarna hafva inom södra delarna af landet till 
största delen skett medelst trakthuggning med eller utan 
fröträdsställning, men har äfven en afsevärd del af virkes
beloppet uttagits genom blädning och gallring, oaktadt 
dessa afverkningsmetoder icke alltid kunnat bedrifvas i den 
omfattning, som med fullgod skogsskötsel varit önskvärd, i 
hufvudsak beroende på otillräcklig tillgång å arbetskraft. 

I Norrland, där ej allestädes mindre virkesdimensioner 
kunna ekonomiskt tillvaratagas, ha i hufvudsak användts 
blädningshuggningar, hvilka emellanåt öfvergått i trakt
huggning med kvarställande af fröträd, där så varit möj
ligt. A sådana trakter, synnerligast i lappmarksreviren, där 
skogsbestånden ännu äro i afsevärd grad insprängda med 
öfvermogna, ofta mer eller mindre skadade träd, har af-
verkningen till öfvervägande del omfattat förhuggning af 
dessa träd. I öfrigt har rensningshuggning af vid föregående 
afverkningar kvarlämnade mindre träd af sämre beskaffen
het försiggått i förhållandevis stor omfattning, allt efter 

som ökad afsättning vunnits för sådant mindrevärdigt 
virke. 

Största delen af det från kronoparker och därmed jämn-
ställda skogar försålda virket har efter utstämpling försålts 
å rot stående, men har dock i allt större utsträckning dessa 
skogars afkastning genom vederbörande jägmästares försorg 
före försäljningen afverkats och tillredts samt utforslats 
till flottled, järnvägsstation eller annan försäljningsort och 
därstädes försålts. 

Synnerligast inom Bergslagsdistriktet, Gäfle —Dala, 
Västra och Östra distrikten har genom skogsförvaltningen 
kolning af gallrings- och rensningsvirke ägt rum, hvarefter 
från kronans skogar kol försålts för ett sammanlagdt belopp 
af 280,203-20 kronor. 

Från kronoskogarna ha under året försålts följande 
genom vederbörande skogsförvaltningar afverkade, tillredda 
och till respektive leveransplatser framkörda virkesmängder 
till nedanstående statens ämbetsverk: 



Utsyning och afverkning. Virkets försäljning. v 
garna utbjödos vid höstauktionen. 2,841 träd, men funno då 
endast 219 träd köpare. 

Skellefteå distrikt. Arets ordinarie utsyningar å krono
parker m. fl. kronans skogar utgjorde 733,822 träd, hvilka 
utbjödos till försäljning å de sedvanliga höstauktionerna inför 
Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande i Norrbottens och 
Västerbottens län. Härvid afgåfvos antagliga anbud dock 
endast å 213,218 träd, hvilka försåldes. Dessutom försåldes 
genom infordrande af skriftliga anbud dels en afsevärd del af 
under 1908 utbjudet virke, hvilket därunder icke kunnat 
försäljas, dels, under december 1909, 94,723 träd af vid årets 
höstauktioner oförsålda träd. Härförutom har i likhet med 
under föregående år genom skogsförvaltningen försålts be
tydliga mängder torr, vindfälid och annan mindrevärdig 
skog, dels å rot, dels sedan virket af verkats och framkörts 
till flottleder. A kronoparker inom Norsjö revir utstämp-
lades och afverkades genom" revirförvaltningen såsom rens
ningshuggning 17,903 st. smärre träd, lämpliga hufvudsak-
ligast till pappersmasseved och utgörande en kubikmassa af 
2,367 kbm., hvilka vid försäljning å flottled betingade en 
köpesumma af 11,225-65 kronor, hvarifrån dock afgingo om
kostnader för afverkning, bevakning och tillsyn, flyttnings
kostnader va. m., 4,172-97 kronor, hvadan nettobehållningen 
å rot utgjorde kr. 7,05268 eller 3-07 per kbm. A kronopark 
inom Arvidsjaurs revir företogs liknande afverkning af 
23,849 träd motsvarande 2,002 kbm., hvilka betingade en 
köpesumma af 9,553'84 kronor och efter afdrag af förut
nämnda omkostnader lämnade en nettobehållning af 4,075'24 
kronor eller 2-03 kronor per kbm. Båda dessa sist omför
mälda afverkningar igångsattes hufvudsakligast i afsikt att 
bereda arbetsförtjänst åt en del arbetsbehöfvande kronans 
skogs torpare. 

Då afsättning från kronans skogar inom öfre Norrland 
af mindre virkesdimensioner, lämpliga till pappersmasseved 
och props, icke under föregående år funnits annat än i 
mycket inskränkt omfattning, har domänstyrelsen låtit sig 
angeläget vara att på så sätt söka underlätta anläggande 
af trämassefabriker, att styrelsen efter genom allmän kun
görelse infordrade köpeanbud med bolag eller personer, som 
varit betänkta på uppförande af dylika fabriker, ingått 
aftal om försäljning under visst antal år af en bestämd mängd 
virke lämpligt till pappersmasseved. I sådant afseende har 
upprättats kontrakt med Ytterstfors trävarubolag om köp 
af 25,000 kbm. gran årligen under 5 år från kronoparker 
inom Pite, Aby och Byske flodområden. Ur försäljnings
villkoren må anföras, att virket försålts å rot stående med 
visst pris per kbm. fast mått, olika dels för träd af skilda 
dimensioner vid brösthöjd, dels för skog å afverkningstrak-
ter belägna närmare eller längre från flottled, att flottnings-
kostnaden till respektive älfmynning betalas af kronan, att 
hvarje träd, som utsynats och ingått i köpet, skall lämna 
en till pappersmassevirke duglig klamp af minst 12 fots 
längd och 3 eng. tums toppdiameter samt att köparen till
försäkrats rätt att vid afverkningstidens utgång förnya kon
traktet på ungefär enahanda villkor, därest öfverenskom. 
melse då kan träffas beträffande det pris, som under den 
nya 5-årsperioden skall erläggas. 

II—102914. Domutulyrihens berättelse för hr 1909. 

I hufvudsak på samma villkor har aftal träffats dels 
med v. konsul Un änder Scharin i Umeå i fråga om 15 å 
20 tusen kbm. granvirke årligen från kronoparker inom Urnans 
och Vindelns flodområden samt dels med Baltiska trävaru-
aktiebolaget och Tore aktiebolag om 35,000 kbm. tall- och 
granvirke årligen från kronoparker inom Lule och norr där
om belägna älfvars områden. Härförutom uppgjordes kon
trakt med Vargöns och Fiskeby fabriks aktiebolag om le
verans under våren 1910 af 4,000 kbm. pappersmassevirke 
från kronopark inom Skellefte flodområde, hvilket virke 
skulle genom skogsförvaltningen afverkas och för hvilket 
kronan således ansvarade för samtliga kostnader intill dess 
virket passerat flottledens utsorteringsverk vid älfvens myn
ning. I enlighet med berörda kontrakt fullgjordes under berät
telseåret dock ej mer än ett års leverans till Ytterstfors trä-
varuaktiebolag, hvarvid från kronoskogar inom Jörns, Piteå och 
Arvidsjaurs revir utstämplades 192,061 träd af 12—25cm.bröst
höjddiameter, motsvarande en kubikmassa virke intill 3" 
toppdiameter af 25,170 kbm. fast mått eller per träd 0,13 
kbm. Bruttoförsäljningssumman utgjorde 81,472-38 kronor 
eller 3-24 kronor per kbm. Härifrån afgick af statsmedel 
bestridda flottningsomkostnader 41,732-77 kronor, hvadan 
återstod en nettobehållning af 39,739-61 kr. eller 1-58 kronor 
per kbm. .Resultatet af denna leverans blef sämre, än hvad 
påräkaadt varit, på grund af att flottningskostnaden i Byske 
älf, i hvilket vattendrag virket levererades, vid tiden för afta-
lets ingående var genom Eders Kungl. Maj:ts befallnings-
ningshafvandes utslag bestämd att utgå efter flottgodsets 
kubikmassa, men då sedermera denna bestämmelse öfver-
klagades, måste sagda kostnad, såsom där förut skett, be
räknas efter flottgodsets stycketal och fördelas lika å en 
klamp af nu ifrågavarande små dimensioner och å ett gröfre 
sågtimmer, i följd hvaraf flottningskostnaden torde hafva med 
cirka 50 % öfverstigit samma kostnad, om den beräknats 
utgå efter virkets kubikmassa. Då emellertid numera sist
nämnda fördelningsgrund är bestämd och laga kraftvunnen 
uti ifrågavarande vattendrag, torde nettobehållningen af under 
ett kommande år däri levereradt virke bli afsevärdt större. 
Försäljningen af pappersmasseved och props såväl enligt nu 
relateradt aftal som i enlighet med förenämnda öfriga kon
trakt är beräknad att i allmänhet komma att lämna en 
nettobehållning af 2 å 3 kronor per kbm. fast mått. 

Umeå distrikt. Af till försäljning å rot från kronans 
skogar inom distriktet på sedvanliga höstauktioner utbjudna 
809,358 träd försåldes 596,215 träd för en försäljningssumma 
af 1,885,608-56 kronor, hvarjämte — förutom 42,176 träd 
utaf å auktion utbjudet, men då ej försåldt virke, som 
sedermera genom infordrande af skriftliga anbud afyttrats 
— i likhet med föregående år afsevärda mängder torr, 
vindfälld och skadad skog försålts genom skogsförvalt
ningen. 

I enlighet med här förut omnämndt kontrakt med Unan-
der Scharin rörande leverans af pappersmassevirke från 
kronoparker efter Urnans och Vindelns vattendrag utsynades 
och öfverlämnades till köparen 154,285 träd, motsvarande 
20,028 kbm. från norra och södra Lycksele samt Degerfors 
revir. Bruttovärdet härå utgjorde 64,693-09 kronor eller 
3: 23 kronor per kbm., men då flottningen, hvilken enligt 



VI Virkets försäljning. 

kontraktet skall bekostas af kronan, har ägt rum först 
under 1910, kan nettobehållningen ej uppgifvas. 

För beredande af arbetsförtjänst åt kronans skogstor -
pare ha inom en del revir genom skogsförvaltningen af-
verkats och till flottled framkörts några mindre virkesposter 
såsom bland annat inom norra Lycksele revir, där en post, 
lämnande 2,119 mindre sågtimmer och 10,024 st. props, 
afverkades och vid flottleden försåldes för 5,297-83 kronor. 

Till den under året utförda telefonanläggningen från 
Lycksele till Sorsele och från Lycksele till Stensele har 
dels enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga tillstånd utan af-
gift utlämnats 1,458 träd till telefonstolpar, som erfordrats 
å de kronoparker, öfver hvilka ledningarna framdragits, 
dels å rot försålts 3,866 träd för ett pris af 4,86295 kronor. 

Mellersta Norrlands distrikt. A höstauktionerna för
såldes från kronans skogar 414,610 träd, motsvarande 188,324 
kbm. med en försäljningssumma af 1,153,12765 kronor eller 
per kbm. 6-12 kronor; å ecklesiastika boställens skogar 
75,825 träd, motsvarande 44,580 kbm. med en försäljnings
summa af 276,421-81 kronor eller per kbm. 6-20 kronor samt 
å renbetesfjällens skogar 58,653 träd, motsvarande 38,337 
kbm., med en försäljningssumma af 138,331'06 kronor eller 
per kbm. 3-C1 kronor. 

Genom skogsförvaltningarna försåldes dessutom af torra 
och vindfällda träd samt rensningsvirke, dels genom inford
rande af skriftliga anbud, dels direkt under hand, å kronans 
skogar 175,074 kbm. virke — däraf upphugget genom revir 
förvaltningarna före försäljningarna 23,895 kbm. huvud
sakligast ved — för en sammanlagd försäljningssumma af 
309,671-91 kronor; å ecklesiastika skogar 33,668 kbm. för 
en sammanlagd försäljningssumma af 28,486-25 kronor, samt 
å renbetesfjällens skogar 1,403 kbm. för en försäljnings
summa af 692-03 kronor. 

Gäfle-Dala distrikt. Vid de under hösten hållna auk
tionerna blefvo på grund af orsaker, som angifvas här 
nedan under afdelning »virkespris», ett flertal virkesposter 
inom Kopparbergs län osålda. Efter infordrande af skrift
liga anbud såldes emellertid under årets sista månader en stör
re del af det till försäljning afsedda. Afsevärda utsyningar 
af torr och vindfälld skog i form af rensningshuggningar 
hafva dessutom ägt rum, hvarvid virket försålts hufvud-
sakligast till kolved. Genom skogsförvaltningen har där
jämte kolning i rätt stor omfattning företagits å sådana 
skogar, som med hänsyn till afsättning af kol varit mera 
välbelägna. 

I stort sedt försiggingo afverkningarna utan större 
svårighet med hänsyn till snö- och väderleksförhållandena, 
hvadan endast en obetydlig del af det försålda kvarstod 
oafverkadt vid vinterns slut. Oaktadt vattenförhållandena 
med hänsyn till virkesflottningen voro gynnsamma såväl 
under våren som hösten, blefvo de allmänna fiottningarna i 
flottlederna inom distriktet dock afsevärdt förhindrade på 
grund af årets oroliga arbetareförhållanden. 

Bergslagsdistriktet. I likhet med under föregående år 
har i allmänhet all försäljning af virke, uttaget genom 
trakt- och beredningshuggning, skett rotstående, under det 
att rensnings- och gallringsvirket genom skogsförvaltningen 
afverkats före försäljningen. Virkesförsäljningen har till 

största delen skett å auktion, men äfven genom infordrande 
a- skriftliga anbud å sådana poster, å hvilka vid auktion 
ej erhållits nöjaktiga anbud, samt till en mindre del direkt 
under hand. A häradsallmänningarna utsynadt virke har 
dels fördelats in natura, dels försålts i smärre poster, hvar
vid behållningen tillförts allmänningskassan. 

Virkets utdrifning har försiggått under normala för
hållanden. 

Östra distriktet. Virkesförsäljningen från kronoskogar, 
af hvilkas afkastning medel ingå till statsverkets skogs
medel, omfattade 84,860 kbm., hvaraf 43 % försåldes, sedan 
det genom skogsförvaltningen afverkats och upphuggits, 
och återstoden å rot stående. Af det försålda afyttrades 
62 % å offentlig auktion och 38 % genom infordrande af 
skriftliga anbud eller direkt under hand. 7,600 kbm. af i 
fastställa utsyningsförslag bestämd försäljningskvantitet 
kvarstodo oförsålda vid årets slut. Afverkningarna försig
gingo utan svårigheter, då snö- och väderleksförhållandena 
under vintern voro gynnsamma. 

Västra distriktet. Från kronoskogarna inom distriktet 
utsynadt virke har till hufvudsakligaste del försålts först 
sedan det genom skogsförvaltningarna afverkats och till-
redts samt framkörts till afsättningsort, hvarvid skriftliga 
anbud infordrats. Sådant förfaringssätt har användts rö
rande all afverkning från de stora kronoparkerna Skagers-
holm, Granvik och Forsbacka, å hvilka för bedrifvande af 
fullt rationellt skogsbruk finnes tillräckligt med dugligt 
och vant arbetsfolk. 

För öfrigt har det utsynade försålts å auktion såsom 
det å rot befunnit sig. 

Försäljningar till statens järnvägar af sliprar och 
ved hafva skett från Skagersholms och Granviks krono
parker, från hvilka senare äfvenledes har levererats hufvud-
sakligast sågadt virke till Karlsborgs tygstation. 

Virkesutdrifningen har i allmänhet gynnats af tjänlig 
väderlek med, om man undantar Bohus revir, godt slädföre, 
i följd hvaraf afverkningarna i allmänhet i tid kunnat slut
föras. 

Smålands distrikt. Det värdefullare virket har i all
mänhet sålts å rot stående och å offentlig auktion, under 
det att rensnings- och gallringsvirke i regel upphuggits 
genom skogs förvaltningarna och försålts under hand eller 
genom infordrande af skriftliga anbud. Hufvudsakliga delen 
af kronoskogarnas afkastning uppköpes af virkesexportörer 
för skeppning eller ock af de inom orten talrika träföräd-

- lingsfabrikerna, under det att endast en mindre del afyttras 
till öfrigt ortsbehof. I följd häraf har det visat sig fördel
aktigast försälja virket på rot och i jämförelsevis större poster. 
Särställning i detta afseende intages af å Öland och Visingsö 
belägna kronoparker, där virket beträffande förnämligast mind
re värdefulla virkessortiment fördelaktigast afyttras under hand 
dels upphugget, dels i små poster å rot för ortsbefolkningens 
behof. A de delar af Boda kronopark å Öland, från hvilka 
virket lämpligast föres till den för kronoparkens behof an
lagda järnvägen, har afkastningen genom skogsförvaltningen 
afverkats och å järnvägen framförts till kronans vid Gran-
kullaviken belägna ångsåg, å hvilken virket försågats och 
därefter genom infordrande af skriftliga anbud försålts. 
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Inom vissa revir har kolning ägt rum såväl genom 
skogsförvaltningen som af respektive köpare utaf till kol
ning lämpligt virke, hvarjämte afsevärda mängder virke 
från skogar med i förhållande till järnväg, hamn eller flott
led lämpligt läge genom skogsförvaltningen upphuggits till 
pitprops och vid försäljning i allmänhet betingat höga pris. 

Utdrifningsförhållandena hafva varit mycket gynnsamma 
med god och snörik vinter. 

Södra distriktet. Inom Hallands samt delvis inom Ble-
kinge-Åhus och Malmöhus revir har en väsentlig del af afverk-
ningen upphuggits genom skogsförvaltningarnas försorg före 
virkets försäljning, hvilken skett dels under hand dels ge
nom infordrande af skriftliga anbud. I öfrigt ha hufvudsak
liga afverkningarna afyttrats rotståjnde, hvarvid virket för
sålts å auktion. Det utsynade har i allmänhet kunnat under 
året försäljas t i l l antagliga pris, men återstodo dock vid års
skiftet, synnerligast inom Blekinge-Åhus revir, afsevärda par
tier brännved, som icke funno köpare. Vintern var jämförelse
vis snörik och kall samt gynnsam för virkestransporter. 

Virkespris. Det under 1908 i stort sedt dåliga läget å 
trävarumarknaden företedde vid sagda års slut afsevärd 
ljusning, hvilken gjorde sig än mera märkbar under berät
telseårets första månader, hvarunder rådde liflig efterfrågan 
å virke till jämförelsevis goda pris. I likhet med hvad 
förhållandet var i t under föregående år, inträdde emellertid, 
sedan vid slutet af februari närmare hälften af den beräknade 
årsskeppningen försålts, anmärkningsvärd stillhet på mark
naden, och försiggingo endast obetydliga försäljningar under 
vårmånaderna. Importörerna ställde sig härunder af vak
tande under hopp att, såsom sket t under senare år, expor
törerna skulle befinnas villiga att vid skeppningssäsongens 
början ti l l reducerade pris utbjuda virke. Då dock bl. a. 
dels första öppet vatten inträffade senare än vanligt, dels 
ställningen å arbetsmarknaden i landet syntes tyda på even
tuell minskning i sommarens til lverkning, kunde emellertid 
i stort sedt samma pris som under årets första månader 
fordras och erhållas vid sommarens början, hvarjämte pri
set för furuplank visade någon stegring. Sedan under slu
tet af jul i den stora arbetsinställelsen inträdt med däraf föl
jande minskning i landets produktion af sågvirke, skedde för
säljningarna under årets senare del t i l l afsevärdt högre pris, 
än som kunnat erhållas vid dess början. Under det a t t så
lunda årets stora slitningar å arbetsmarknaden förorsakade 
afsevärd minskning i landets produktion af exportvirke, 
hvilken minskning resulterade däri, a t t totalsumman af 
årets trävaruexport blef ännu lägre än under år 1908 och 
den lägsta som förekommit sedan 1886, torde det ej kunna 
förnekas, a t t de helt visst voro till synnerlig fördel med 
afseende på försäljningsprisen. 

Beträffande försäljning och pris å trämassa såväl ke
misk som mekanisk har berättelseåret vari t särdeles dåligt, 
beroende ej mindre på de tryckta konjunkturerna i allmän
het än ock på en säkerligen ej obetydlig öfverproduktion. 
Fastän på grund af arbetsinställelsen minskning inträdde 
i påräknad tillverkning, var denna minskning dock ej till
räcklig för a t t under årets senare del höja prisen. 

Ehuru sålunda prisen å sågad vara afsevärdt steg

rades under berättelseårets senare del och utsikterna för ett 
kommande år helt visst syntes förhoppningsfulla, var året 
långt ifrån gynnsamt med hänsyn till försäljningarna från 
kronans skogar. Dessa försäljningar, som till största del 
ägde rum å de stora virkesauktionerna under hösten, mot
svarade långt ifrån de förhoppningar, som man med hänsyn 
till trävarumarknadens till det bättre förändrade läge hade 
grundade skäl hysa. Årets stora fiottningsstrejker i södra 
och mellersta Norrland til l ika med sensommarens arbets
inställelse hade till följd, a t t trävaruindustriens behof af yt ter
ligare råvara blef betydligt mindre än vanligt. Detta förhål
lande visade sig beträffande kronovirkesförsäljningarna i min
skad köplust och ringa konkurrens, hvarjämte virkesköparna 
från södra och mellersta Norrland i stort sedt uteblefvo vid vir
kesauktionerna i öfre Norrland. A auktionerna beträffande 
virke från Luleå och Skellefteå samt delvis Umeå distrikt 
var spekulationen i följd häraf särdeles svag, hvadan ock en
dast en mindre del af hvad som utbjöds kunde försäljas till med 
hänsyn till det förändrade affärsläget beräknade och fordrade 
pris. Det ekonomiska utbytet för kronans skogar inom de 
öfre distrikten visade ock osedvanligt dåligt resultat. I 
nedre Norrland och i södra Sverige var emellertid spekula
tionen lifligare och synnerligast mot årets slut efterfrågan 
på det utbjudna god, förutom hvad beträffar upphuggen 
brännved, hvarå priset betydligt sjunkit i jämförelse med 
under föregående år. 

Uti bilaga 7 redogöres för under året gällande brutto
pris å upphugget virke af olika sortiment å vissa afsätt-
ningsplatser inom de skilda distrikten. 

Väganlägguingar, bil. 8. De å kronans skogar under året 
utförda vägarbeten hafva hufvudsakligen haft till syfte 
a t t bereda ökade möjligheter för virkets ändamålsenliga af-
sättning. I landets nordligare delar, där virkesutdrifningen 
nästan helt är beroende af därstädes rådande vinterförhål
landen och där byggda vägar endast i mindre mån under
lät ta transporten af skogsprodukterna, hafva för ifråga
varande ändamål anvisade medel till större del tagits i an
språk för upphuggning af gångvägar, spångning öfver sank
marker samt brytning och förbättrande af enklare utfarts-
vägar från bevakareboställen och lägenheter å kronosko-
garne i ändamål at t sommartiden öka framkomligheten i 
dessa t rakter för skogspersonalen, virkesspekulanter och å 
kronomarkerna bosatta personer. Söderut hafva vägarna 
däremot i de flesta fall särskildauppgifter a t t fylla som direkta 
transportleder för virket, och äro härtill anslagna medel 
tagna i bruk såväl för underhåll och förbättrande af äldre 
öfver kronoparkerna framdragna drifningsvägar som för enk
lare eller mera vidlyftiga nyanläggningar i syfte a t t under
lätta virkets uttransporterande. Flerstädes, där behofvet af 
utfartsväg vari t särskildt trängande, har kronan antingen 
själf helt bekostat utbyggande af enklare sådan eller läm
nat understöd till på kommuners eller enskildas initiativ 
tillkomma vägföretag. 

Flottleder. Under skilda tider har medgifvits, at t såväl 
af Riksdagen särskildt anslagna medel som ock inflytande 
afgifter för flottning af virke i kronans flottleder finge an
vändas för flottledsregleringar till a t t börja med endast 
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inom Norrbottens län men sedermera äfven inom Västerbot
tens och Kopparbergs län samt fr. o. m. år 1905 inom de 
norrländska länen äfvensom Kopparbergs, Örebro och Väst
manlands län. 

Enär förutom berörda flottledsanslag, som under tiden 
1x96—1898 för år utgick med 50,000 kronor och fr. o. m. 
1899 höjdes till 100,000 kronor, jämväl disponerats in
flutna, till afsevärda belopp uppgående flottningsafgälder, 
men kostnaderna för de åtgärder, som företagits för vid
makthållande och förbättrande samt reglerande af kronans 
flottleder icke uppgått till de för sådant ändamål dispo
nibla belopp, har så småningom af dessa medel uppstått 
en behållning, hvilken vid 1908 års utgång utgjorde 
741,095-98 kronor. 

Af sådan orsak har för här berörda syften särskildt 
anslag ej varit anvisadt för året. 

Behofvet af flottledsregleringar äfven inom andra än 
ofvan nämnda län föranledde sådan förändring i senast be
stämda grunder för ifrågavarande medels användning, att 
under berättelseåret såväl inflytande flottningsafgifter som 
ock de medel af föregående års anslag till bestridande af 
kostnaderna för flottledsregleringar, som vid 1908 års slut 
kunde finnas disponibla, finge anlitas utan begränsning till 
vissa län. 

Såsom af bil. 24 framgår har för flottledsregleringar 
under berättelseåret tagits i anspråk ett belopp af 119,443-57 kr. 

De större flottledsarbetenas såväl planläggning som ut
förande har ombesörjts af statens flottledsingenjör med bi
träde af en under året nyanställd flottledsassistent, hvar
jemte för de skilda arbetenas öfvervakande varit anlitade 
särskilda arbetsförmän. 

Syner för inrättande af nya flottleder hafva hållits i 
ett flertal vattendrag af statens flottledsingenjör. 

Af nedanstående redogörelse framgår såväl omfattningen 
af nnder året utförda flottledsarbeten som ock den närmare 
användningen af därför disponerade medel, hvarjämte läm
nas uppgift om hållna syne och undersökningsförrättningar 
för reglering af flottleder. 
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För aflöningar o. arfvoden till flottleds-
personalen samt diverse kostnader för flott-
ledssyner m. m. dylikt har för landet i 
dess helhet tagits i anspråk ett belopp af 21,009-64 kr. 

Summa Summarum 119,443-57 kr. 

Hägnadsarbeten. Nyhägnader i rågångar, kring inägo-
områden och för fredande af kulturfäl t o. d. äfvensom re
parationer af äldre hägnader hafva å de allmänna skogarna 
Kommit till utförande i den omfattning och t i l l den kost
nad bil. 9 närmare utvisar. 

Skogsträdens frösättning och fröinsamling. De från samtliga 
skogsförvaltningar t i l l domän styrelsen ingifna rapporter rö
rande skogsträdens frösättning under berättelseåret utvisa: 

a t t t i l lgången på 2-årig tallhott varit mindre god i 
Uppland, vissa delar af Västmanland, Södermanland, Öster
götland och Västergötland, i södra och östra Småland, norra 
Skåne, Dalsland och Bohuslän samt svag i öfriga delar af 
landet, särskildt i Norrland, där tillgången varit ingen eller 
mindre god, 

att t i l lgången på 1-årig tallhott varit god flerstädes i 
Norrland, synnerligast i Degerfors, Lycksele och Burträsk 
revir, mindre god i större delen af det öfriga Norrland, 
Dalarna, Västmanland och östra Värmland, vissa delar af 
Södermanland och Östergötland samt i Dalsland och Bohus
län, men ringa i Västergötland och Småländska höglandet, 

a t t god t i l lgång på grankott funnits i det stora gran
området i Lycksele och Fredrika, i grantrakten kr ing Vär
namo i Småland, i Bohuslän samt i norra delen af Söder
manland, Västmanland och Uppland, hvaremot tillgången 
vari t mindre god inom andra grantrakter i Norrland (Norsjöj 

Vilhelmina och Jämtland) samt i västra Värmland och Dals
land, Västergötland, Småland, Södermanland, Östergötland 
och norra Skåne, samt slutligen ringa i öfriga delar af landet, 

a t t t i l lgången å björkfrö' vari t god inom Ängeså, Kalix 
och Råneå revir, östra delarna af Jämtland, Dalarna och 
Västmanland samt efter hela Sveriges västkust, hvaremot 
tillgången i öfriga 4elar af landet växlat mellan ringa och 
mindre god, 

att tillgången på ekollon vari t god i norra Uppland, 
Västmanland och Gottland, mindre god i Bohuslän, Skåne, 
Stockholmstrakten samt för öfrigt flerstädes i Götaland, 
men ringa inom Västergötland, Halland och vissa delar af 
Småland och Östergötland, samt 

at t bokollon förekommit rikligt i Skåne, Halland, Ble
kinge, större delen af Småland och Marks revir i Västergötland. 

I enlighet med af domänstyrelsen meddelade föreskrif
ter hafva skogsförvaltningarna, där så lämpligen kunnat 
ske, inom respektive revir anordnat kottinsamling, på det 
a t t för sådd såväl i skogsmark som synnerligast i plant
skolor skulle kunna i största möjliga utsträckning erhållas 
frö af i resp. orter skördad kött. 

I ändamål a t t tillgodose statsskogarnas i Norrland be
hof af skogsfrö hafva tvenne fröklängningsanstalter af kro
nan blifvit uppförda och under året färdigbyggda vid Håll
nas i Västerbotten och Bispgården i Jämtland. 

Vid statens förutvarande enda fröklängningsanstalt i 
Finnerödja socken af Västergötland hafva blifvit utklängda 

l,506-5 hl. tallkott, som lämnat et t utbyte af 1,025 kg. frö, 
eller 0'68 kg. per hl. 

Skogsodling och åtgärder fJJr återväxteng främjande. 
Luleå distrikt. Skogsodling har endast i mycket ringa 

omfattning kommit t i l l utförande inom distriktet, ej minst 
beroende på a t t lämpligt frö ej stått a t t erhålla. Där sådd 
ägt rum, har dock materialet alltid utgjorts af frö från 
orten. Förutom dessa i mindre skala företagna direkta för-
yngringsåtgärder hafva å flertalet revir företagits diverse 
markberedningsarbeten, såsom hyggesrensning, uppluckring 
af marken för underlättande af själfsådd o. s. v. Det i före
gående berättelse omnämnda försöket med utplantering af 
omskolade tallplantor å en afdikad myr inom Råneå revir 
synes hafva utfallit väl. 

De under senare åren utförda kulturerna med inom 
orten anskaffadt frö synas gifva et t jämförelsevis godt re
sultat, ehuru det ännu torde vara för t idigt a t t däraf sluta 
sig till de resultat, som äro a t t emotse af skogsodlingar 
i dessa trakter . I betraktande af dels svårigheten att för 
skogskulturer i öfre Norrland anskaffa lämpligt frö dels 
de höga arbetslönerna, i följd hvaraf direkta kulturåtgärder 
endast i inskränkt omfattning kunna företagas, måste största 
vikt läggas vid a t t afverkningarna så utföras, a t t dylika 
extra åtgärder för återväxts erhållande så mycket som möj
ligt undvikas, och hafva afverkningarna alltmera kunnat 
föras med hänsyn till föryngringens kraf, sedan under senare 
år virke af äfven mindre dimensioner åtminstone i någon 
mån och på välbelägnare t rakter börjat finna afsättning. Där 
blädningsluckorna gjorts tillträckligt stora, är återväxten ge
nom själfsådd i allmänhet bättre, än där afverkningarna på 
grund af afsättningsförhållandena endast kunnat uttagas 
genom plockhuggning af gröfre dimensioner, hvarest den i 
stort sedt är otillfredsställande. 

Skellefteå distrikt. Hvad som sagts rörande skogsod
lingen inom Luleå distrikt gäller hufvudsakligen äfven för 
Skellefteå distrikt, enär i berörda afseende i stort sedt ena
handa förhållanden inom dessa båda distr ikt råda. 

Den själfsådda återväxten kan betraktas som tillfreds
ställande inom vissa t rakter af Vargiså, Alfsby, Piteå, Jörns, 
Norsjö och Burträsks revir. Inom distriktets öfriga delar 
är den däremot r ä t t dålig liksom öfverhufvud å områden, 
där de magra sandhedarna äro förhärskande. E n inom Ar
vidsjaurs revir å det s. k. Dunlidsbrännet år 1908 verkställd 
vårsådd med från orten insamladt frö omtalas hafva lyckats 
tämligen väl, och likaså uppgifves, at t de under året inom 
Pi teå revir med norrländskt tallfrö utförda vårsådderna synas 
lofvande, hvaremot 1907 års vårsådd, som första året gick 
väl till , dukade under för 1908 års torka. De inom sist
nämnda revir under åtskilliga år fr. o. m. år 1891 med syd
svenskt frö utförda sådderna kunna anses helt och hållet 
misslyckade. Af redogörelsen för Burträsks revir inhämtas, 
att de under slutet af 1890-talet verkställda tallsådderna 
äro vackra, hvaremot kulturerna från början af 1900-talet 
å samma t rakt äro mindre tillfredsställande. 

Umeå distrikt. Endas t obetydliga direkta kulturåtgär
der hafva under året utförts å distriktets allmänna skogar; där
emot äro ti l l återväxtens främjande arbeten i form af hygges-
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rensningar, markberedningar och risbränningar verkställda in
om distriktets samtliga revir i större eller mindre omfattning. 

Såväl en inom Degerfors revir verkställd sådd som ock 
en inom Norra Lycksele revir utförd plantering å krono
parken Bocken visa godt resultat, hvarjämte äfven annan 
återväxt, uppkommen efter föregående års kulturer, synes 
hafva förutsättningar att lyckas. Godt resultat visa äfven 
inom Asele revir utförda tallfrösådder, och synnerligen vac
ker är den åren 1906, 1907 och 1909 å kronoparken Kyrk-
berget i Stensele revir utförda tallsådden, hvaremot de år 
1907 utförda gransådderna äro mycket klena. 

Själfsådderna kunna öfver hufvud anses nöjaktiga i rena 
tallbestånd och å mo- och hedland samt å mark med täm
ligen god jordmån äfvensom i glesare tallbestånd af öfver
vägande tall. 

Mellersta Norrlands distrikt. Skogsodling i egentlig 
mening har utförts å sex af distriktets nio revir, hvarjämte 
hyggesrensningar m. fl. arbeten för äterväxtens befrämjande 
ägt rum inom samtliga revir. Af revirberättelserna för 
Härnösands, Medelpads, Norra Jämtlands och Härjedalens 
revir inhämtas, att kulturerna öfverhufvndtaget såväl efter 
sådd som plantering visa sig lofvande. Öfver allt, där syd
ländskt frö kommit till användning, äro dock kulturerna 
mindre lofvande. 

Själfsådden i blädningsluckor af lämplig storlek är i 
allmänhet god. 

Gäfle-Dala distrikt. På grund af svårigheten att an
skaffa frö från orten hafva kulturarbetena flerstädes in
skränkts till hjälpsådd, röjning och markberedning, hvilken 
senare i de nordligare reviren verkställts med finnplog. 
Kulturerna synas i allmänhet hafva gått väl till, ehuru de 
af den sena våren betydligt försenats. 

Naturlig återväxt infinner sig i allmänhet sert, dock 
är den, särskildt inom distriktets sydligare revir, tillfreds
ställande. 

Själfsådd efter afverkningarna kan nog å de flesta 
trakter påräknas, men för föryngringens påskyndande hafva 
hjälpkultur och markberedning alltmera börjat tillgripas. 
Sedan plantskolor numera blifvit anlagda i de flesta revir, 
utföras hjälpkulturerna i rätt stor utsträckning i form af 
plantering framför allt å de af gräsväxt besvärade mar
kerna. 

Bergslagsdistriktet. Af skogsförvaltningarnas årsberät
telser framgår, att årets kulturer — ehuru på skilda skogar 
mycket växlande — kunna sägas vara i allmänhet vällyc
kade, oaktadt därvid användt frö, särskildt granfröet, stund
om varit af mindre god kvalité. 

Östra distriktet. Från flera revir uppgifves att gran
sådderna uppkommit glest samt att plantorna varit klena» 
beroende detta på fröets mindre goda beskaffenhet, men i 
öfrigt meddelas från samtliga revir, att skogsodlingen, som 
under året gynnats af god väderlek, lyckats väl. 

Vä-itra distriktet. Under det att kulturerna inom di
striktet förr nästan uteslutande blifvit verkställda vårtiden, 
har numera skogssådd äfven på hösten inom flera revir bör
jat användas. Synnerligast hafva till denna tid i stor 
utsträckning förlagts förarbeten för kommande kulturer. 
Äterväxten å kronoparker och häradsallmänningar är i all

mänhet god, å de allmänna hemmanens skogar är den fler
städes mindre god och luckig, hvilket väl i de flesta fall 
torde få tillskrifvas kreatursbetets skadliga inverkan. Som
marens väderlek har visserligen varit gynnsam för skogs-
kulturerna, men en del af årets sådder hafva gått mindre 
väl till, synbarligen beroende på svag groningsenergi hos 
såddmaterialet. 

Af brist på granfrö ha en del af för året planerade skogs
sådder blifvit ersatta med planteringar eller helt inställts. 

Smålands distrikt. Inom hela distriktet — förutom i 
Sunnerbo revir där uteslutande strecksådd användes — har 
hufvudsakligen rutsådd och å med svårare ogräs beväxta 
marker plantering i öppna gropar kommit till användning, 
detta senare särskildt å Boda kronopark. 

Vid hjälpkulturer användes i allmänhet plantering. A 
den egentliga skogsmarken kan återväxten i allmänhet anses 
ganska tillfredsställande, om än här och hvar något gles 
och luckig, men å de rätt ansenliga hagmarkerna, som i 
första hand tagas i anspråk för betet, är den ofta mycket 
underhaltig. Så småningom torde dock äfven å dessa senare 
områden, där bortröjning af uppkommande skogsplantor nu
mera i allmänhet förbjudes, återväxt vara att påräkna. 

Södra distriktet. I likhet med föregående år har skogs
odlingen hufvudsakligen utförts genom plantering och har 
sådd endast i mindre utsträckning ägt rum. 

Vanligtvis kommer till användning plantering med bara 
rötter i öppna gropar, och utsättas, i förband om 1 till 1,5 
m., dels omskolade, dels äfven oomskolade plantor af tall 
och gran, men äfven af ask, ek, bok och björk samt silfver-
gran. 

Gynnade af vårens och sommarens fuktiga väderlek 
hafva skogskulturerna, hvilka icke i någon större omfatt
ning varit hemsökta af nattfroster, gått väl till. 

I bil. 10 a och 10 b är en sammanställning upprättad af de 
från skogstjänstemännens berättelser hämtade uppgifter rö
rande utförda skogsodlingsarbeten m. m. inom respektive revir. 
I vissa afseenden företer den dock ofullständigheter, enär 
ett afsevärdt antal af primäruppgifterna ej blifvit lämnadt 
på sätt att däraf kunnat uppgöras en med verkliga förhål
landena fullt öfverensstämmande tablå angående omfatt
ningen af ifrågavarande arbeten och de kostnader dessa kraft. 

Dikuing-sarbeten å de allmänna skogarna. Sedan Riks
dagen äfven för berättelseåret i likhet med under alla år 
fr. o. m. 1900 för afdikningar å kronans skogar i de norr
ländska länen och Kopparbergs län anvisat ett anslag af 
150,000 kronor och dessutom i behållning från föregående 
år af berörda anslag funnits 20,19501 kronor, ha, såsom af 
bil. 24 framgår, under året för torrläggningsarbeten i sagda 
län kommit till användning 171,416-14 kronor, hvarjämte för 
ifrågavarande arbeten å kronoskogarna inom rikets öfriga 
delar af reservationsanslaget användts 44,995-89 kronor. 

Den ungefärliga omfattningen af dikningarna å de all
männa skogarna inom riket i dess helhet framgår af bil. 11. 

Dessutom hafva under året af den för rikets nordligare 
delar anställda dikningspersonalen följande undersökningar 
och planläggningsarbeten för kommande torrläggningsföretag 
och bäckrensningar blifvit utförda. 
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Luleå distrikt. Inom Kalix och Bodens revir hafva upp
rät ta ts planer för kompletteringsdikning å 5 myrtrakter om 
c:a 1,000 har för en beräknad kostnadssumma af 40,000 kro
nor och dessutom upprät ta ts förslag rörande bäckrensningar 
i förstnämnda revir å en sträcka af 22,000 meter för ett 
belopp af 3,700 kronor, hvilka arbeten äfven under året på
börjats. 

Skellefteå distrikt. Undersökningsarbetena hafva vari t 
förlagda till Piteå revir och Pite kronopark, där de koncen
trerats inom blocken XIV och XIX. 

Efter kartläggning och noggrann undersökning af de 
ifrågakommande trakterna hafva upprät tats kostnadsberäk
ningar afseende såväl fullständigande af äldre diknings-
företag som torrläggning af ytterl igare myr- och sankmarker. 

Umeå distrikt. Af dikningsledaren har å marken hand
lagts dikningsföretag inom Bjurholms revir å kronoparken 
Långmyrasen, därvid förutom mätning af en del mindre till 
upprensning föreslagna bäckar verkställts stakning af 
20,314 m. diken. 

Gäfle-Dala distrikt. Förslag dels till torrläggning af 
trakten Snöskallfliat å Älfdalens kronopark dels till kom
plettering af Blekåtraktens VI, V I I och V I I I diknings-
system å samma kronopark och af Bergmyrens I och I I 
system å Hamra kronopark hafva upprättats, hvarjämte nya 
undersökningar i och för torrläggning af Barkdalsmyren, 
östra Gryfvelåtrakten samt Fiskalbäckstrakten, samtliga å 
Alfdalens kronopark, blifvit utförda. 

Skogstorp och odlingslägenheter. I nådigt bref den 29 
maj 1891 medgafs a t t å kronoparker i Norrbottens län finge 
på bestämd tid, ej öfverstigande 20 år, och i öfrigt å vissa 
villkor såsom skogstorp upplåtas för odling och bebyggande 
tjänliga lägenheter å t därför lämpliga personer, hvilka bland 
annat ägde dels under första upplåtelsetiden utan afgäld till 
kronan bruka torpet och åtnjuta frihet från utlagor Och 
onera dels, sedan föreskrifna byggnader, för hvilka liksom 
till allt husbehof virke afgiftsfritt från kronoparken utläm
nades, blifvit å torpet uppförda och godkända, r ä t t uppbära 
ett kontant belopp af 500 kr. 

I nådigt bref den 27 maj 1904 förklarade Eders Kungl. 
Maj:t emellertid, a t t anläggningar på grund af förberörda 
föreskrifter ej vidare skulle äga rum, men meddelades sam
tidigt nya bestämmelser, dock i hufvudsak i nära öfver
ensstämmelse med förut gällande, hvarigenom upplåtelse af 
skogstorp finge ske å kronoparker ej blott inom Norrbottens 
utan äfven inom Västerbottens län. 

Dessa föreskrifter upphörde att gälla i och med utfär
dande af nådiga kungörelsen den 18 juni 1909, som förutom 
i det afseendet, a t t den medgaf upplåtelse af odlingslägenheter 
å kronoparker och kronoöfverloppsmarker i de sex nord
ligaste länen, meddelade afvikande bestämmelser från de 
förut tillämpade bland annat därutinnan, 

a t t innan jordområde upplätes till odlingslägenhet, viss
het skulle inhämtas, genom undersökning af i landtbrnk kunnig 
person, att å området funnes tillräcklig för odling lämplig mark, 

a t t upplåtelsetiden efter frihetsårens utgång skulle om
fatta 50 år med innehafvaren förbehållen optionsrätt till 
förnyadt arrende vid arrendetidens utgång samt 

a t t lägenhetsinnehafvaren skulle äga rät t a t t af allmänna 
medel i odlingshjälp erhålla 750 kronor. 

Bil. 12 visar omfattningen såväl af skogstorpsanlägg
ningar enligt nådiga brefven 1891 och 1904 som ock af od-
lingslägenhetsupplåtelser jämlikt sist berörda nådiga kun
görelse den 18 jun i 1909. 

Skogseldar hafva, efter hvad skogstjänstemännens därom 
lämnade upplysningar gifva vid handen, ej förekommit i 
någon större utsträckning, och ej heller har däraf vållats mera 
betydande skada, hvaremot tillbuden ti l l eldsolyckor, hvilka 
i de flesta fall orsakats af åskslag, vari t anmärkningsvärdt 
talrika. 

Inom Luleå distrikt hafva — förutom tvenne hotande 
skogseldar, som tack vare militärhandräckning begränsades, 
efter at t hafva härjat respektive 15 och 30 har inom Bodens 
revir — endast inrapporterats tillbud till skogseldar inom 
Pajala, Torneå, Tärendö, Råneå, Pärlälfvens och Jockmocks 
revir. Sammanlagda arealen af den mark, som inom distrik
tet under året öfvergåtts af skogseld, uppskattas till 81 har. 

Inom Skellefteå distrikt har skogseld förekommit endast 
inom Öfre Byske revir, där cirka 6 har å kronoparken 
Björkberget och ett hälft har å kronoparken Vaksliden 
blifvit afbrända genom åskeld, samt inom Norsjö revir, 
hvarest sammanlagdt cirka 6 har å t re kronoparker afbränts. 

Inom Umeå distrikt har svårare skogseld härjat endast 
i Södra Lycksele revir, där 44 har äldre och medelålders 
skog å Lyckans kronopark blifvit totalt förstörda, hvarför
utom å kronoparkerna Jovan och Rönnliden i Stensele revir 
respektlive 8 och 6 har samt å kronoparken Burselberget i 
Fredrika revir 3 har afbränts. Dessutom omtalas tillbud till 
skogseld från Norra Lycksele, Vilhelmina och Anundsjö 
revir. 

Inom Mellersta Norrlands distrikt ha blott smärre ytor 
om sammanlagdt 7 har inom Tåsjö och Härnösands revir 
samt Bispgårdens skolrevir öfvergåtts af eld. 

F rån Gäfle-Dala distrikt har rapport ingått om tvenne 
hotande skogseldar, den ena å Trunnebergets kronopark i 
Transtrands revir och den andra å Elfdalens kronopark i 
österdalarnas revir, därvid afbränts en sammanlagd ytvidd 
af 8 har, hufvudsakligen gammal skog. 

Inom Östra distriktet ha under året förekommit blott tre 
obetydliga skogseldar, som öfvergått tillsammans 0,85 har. 

Inom Västra distriktet hafva af skogseld härjats endast 
omkring 2 har å ett ecklesiastikt boställe i Svältornas revir. 

Inom Smålands distrikt har å kronoparken Götaström 
ett område af cirka 7 har, bevuxet med plantskog, ödelagts 
af eld, uppkommen genom antändning från bantåg. Skadan, 
värderad till 585-34 kr., blef af vederbörande järnvägsbolag 
ersatt. 

Inom Södra distviktet har blott förekommit ett par till
bud till skogseld inom Ängelholms och Hallands revir. 

Stormskador af anmärkningsvärd omfattning inberättas 
från Gäfle-Dala distrikt, hvarest en förödande orkan den 
11 augusti gick öfver ös t r a och Västra Fjätens kronoparker 
i Särna revir, därvid skogen å en sträcka af 27 kilometers 
längd och 100 meters bredd så godt som fullständigt nedbröts. 
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En afsevärd mängd skog inom Klotens revir af samma 
distrikt har dessutom under året vindfällts. 

Inom Bergslagsdistriktet gick under senare delen af 
augusti månad en cyklon fram öfver delar af Arvika revir 
och åstadkom afsevärd skada. 

Skogsinsekter. Den under närmast föregående år inom 
en del revir af Luleå distrikt iakttagna härjningen af töck
niga fältmätaren (Gidaria dilutata) å björk har äfven under 
berättelseåret förmärkts; dock synes den vara i aftagande. 

Inom Skellefteå distrikt har uppträdandet af denna in
sekt inrapporterats i likhet med föregående år från Arje-
pluogs revir, hvarjämte lilla björkmätaren (Cabera pu-
saria) och björkvifveln (Phyllobius undatus), ehuru i ringa 
mängd, förekommit inom respektive Barträsks och Piteå 
revir. 

HartsgallvecMaren (Tortrix resinana) omtalas hafva för
orsakat skadegörelse inom Vargiså revir. I allmänhet hafva 
angreppen varit koncentrerade på mindre ytor om 5 k 20 ar, 
men ofta hafva samtliga toppskott inom området varit an
gripna. 

Barkborrens (Tomicus) uppträdande omnämnes i redo
görelserna för Kopparbergs revir, Bergslagsdistriktet och 
Ölands revir. 

Tallmätaren (Bupalus piniarius) har förorsakat afsevärd 
skadegörelse inom östra distriktet, där den dels å Åkers 
häradsallmänning kalätit 10 har äldre skog och på Åkers 
styekebruks rekognitionsskog angripit omkring 50 har, 
dels inom Nyköpings revir härjat ett område af 125 har 
25—50 årig skog. 

Tallstekeln(Lophyrus rufus), som år 1908 visade tecken 
till hotande utbredning å häradsallmänningen Hökensås i 
Vartofta revir, är dock nu i tydlig tillbakagång. I de förut 
angripna och kalätna äldre bestånden har tallstekslarfven 
ej kunnat upptäckas. Under året har den uppträdt endast 
å yngre bestånd, dock ej allmänt eller i afsevärd mängd, 
hvilket — förutom å berörda trakt — äfven varit fallet i 
Marks revir, hvarjämte den enstaka förekommit inom Sun-
nerbo samt Hallands revir, där ett område af 15 har å 
kronoparken Biskopstorp angripits. 

Snytbaggen (Hylobius abietis) och märgborren (Hylesinus 
piniperda) synas särskildt inom Västra distriktet och Ölands 
revir af Smålands distrikt vara allmänt förekommande, 
ehuru ej någonstädes i större mängd. 

Från Södra distriktet omtalas särskildt härjning på 
Dalby kronopark, af en vifvel (Strophosomus obesus), som 
mer eller mindre fullständigt afätit barren på därstädes 
under våren utsatta 4-åriga omskolade silfvergransplantor, 
så att fara är för plantornas fortbestånd. Denna insekt 
torde ej någonsin förut uppträdt i sådan myckenhet, att 
den kunnat allvarsamt skada så försigkomna plantor som 
här varit fallet. 

Skadegörelse omtalas vidare hafva förekommit af ollon
borren (Melolontha) i Blekinge-Åhus revir, af tallspinnaren 
(Lasiocampa pini) i Tjusts revir, af frostfjäriln (Cheima-
tobia brumata) å Visingsö, af grankottvecklaren {Tortrix 
strobilana) och kottgnagaren (Annobitim abietinwm) inom 
Värends revir. 

Nunnan (Psilura Monacha) visade sig under sommaren 
på skilda ställen i Skåne, såsom vid Limhamn och Malmö, 
på Skabersjö gods och i Sandskogen vid Ystad samt å 
Vidtsköfle säteri, dock ej i den omfattning att åtgärder mot 
insekten ansågos böra företagas. 

Boknunnan (Dasychira pudibunda) härjar fortfarande i 
skogarna vid Sölvesborg och den i stadens närhet belägna 
egendomen Slottet, där betydliga områden bokskog kalätits; 
dock torde kunna antagas att härjningen därstädes inom 
kort är afslutad. 

Öfriga skador å skogen. Gråbarrsjukan (Hypoderma sul-
cigenum) har under året haft en ovanligt omfattande utbred
ning och omnämnes ha förekommit öfverallt inom rikets 
södra revir från Bergslagen till Skåne angripande bestånd 
i alla åldrar. Mera betydande skada torde den däremot i 
allmänhet ej hafva förorsakat. 

Törskatesvampens (Peridermium) uppträdande är föremål 
för särskildt omnämnande i berättelserna från Gäfle-Dala 
och Västra distriktet, Tjusts, Kalmar och Ölands revir. 

Granrostsvampen (Ghrysomyxa abietes) har liksom under 
föregående år, om än i mindre utsträckning, förekommit 
inom Blekinge-Åhus revir och Kolleberga kronopark i Södra 
distriktet. 

Renen. Från Vargiså, Malmesjaurs, Arvidsjaurs och 
Jörns revir af Skellefteå distrikt samt från Umeå och Mel
lersta Norrlands distrikt klagas öfver att renarna orsaka 
skada å tallungskogen och återväxten på de magra tall
hedarna, där renhjordarna med förkärlek hålla till på grund 
af markens vanligen rika laftäcke. 

Älgen uppgifves hafva anställt större eller mindre för
ödelse å tallnngskogen inom Umeå och Mellersta Norrlands 
distrikt samt Värends revir af Smålands distrikt. 

Tjädern omnämnes hafva åstadkommit skadegörelse inom 
Gripsholms revir å Åkers styckebruks rekognitionsskog och 
å Åkers häradsallmänning samt inom Kalmar revir. 

Från Kinda revir förmäles att ungskogen lidit af snö
tryck. 

Åverkningar hafva under berättelseåret förekommit i 
nämnvärd omfattning endast inom de norra distrikten. 

Enligt bil. 10 hafva beslagtagits 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna uppgingo under berättelseåret till 493, af 
hvilka 45 uppskjutna från föregående år. Härvid fälldes 
svarandena i 424 mål och frikändes i 14, medan 55 vid 
årets slut voro oafgjorda. Ådömda böter uppgingo till 3,220 
kronor samt ådömd skadeersättning till sammanlagdt 11,553-85 
kronor (Bil. 14). Motsvarande belopp föregående år utgjorde 
3,815 kronor i böter och 16,32878 kronor i skadeersättning. 
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Enskildas skogar. 

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

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

Motsvarande siffror föregående år voro 2,184 hemmans
skogar, hvarå 5,949,576 st. träd utsynades. 

2:o) Jäml ik t nådiga förordningen den 29 juni 1866 an
gående dispositionsrätten till skogen å vissa skattehemman, 
nådiga stadgan den 30 maj 1873 om afvit tr ing i Väster
bottens och Norrbottens läns lappmarker, nådiga brefvet 
den 27 juni 1879 angående grunderna för afvittring och 
storskifte i Särna socken med Idre kapellag samt nådiga 
skogsförordningen den 26 januari 1894 verkställd utsyning 
och utstämpling å oafvittrade hemman, å nybyggen och krono
hemman, samtliga slcatte- och frälsehemman inom Lappland, 
soclienallmänningar i Norrbottens län, vissa skattehemman 
(med inskränkt dispositionsrätt till skogen) i landskapet Väster
botten samt Ångermanland och Jämtland, skattehemman i 
Särna socken med Idre kapellag i Balarne samt å utbrutna 
stockfångstskogar, för hvilka utsyningsförrättningar redogöres 
i bil. 15. 

3:o) Skogsuppskattning samt upprättande af afverk-
ningsplaner för de under punkt 2 omförmälda slag af hem
man, hvilka under året omfattat 

III—102914. Domänstyrelsens berättelse för år 1900. 

4:o) F rån de inom Gottlands, Kristianstads och Hal
lands län befintliga enskilda tillhöriga skogar och flygsands-
fält med inskränkt dispositionsrätt till skogen hafva under 
året för afverkning utsynats 2,815-65 kbm., motsvarande 
1,839 kbm. föregående år. Bil. 16. 

5:o) Utsyningar inom skyddsskogarna i Jämtlands län, 
hvilkas gränser äro bestämda genom nådiga bref dels för 
Lillhärdals socken af den 21 december 1906 dels för öfriga 



XIV Enskildas skogar. 

delar af länet den 31 december 1909, hafva omfattat 
1,099,680 st. träd, utstämplade under 243 förrättningar, mot 
1,155,002 st. t räd under 228 förrättningar föregående år. 

Därjämte hafva vissa björkutsyningar ägt rum, hvar
till komma vindfällen, lågor, torrskog och rester efter före
gående afverkningar till ej uppgifven mängd. Bil. 16. 

6:o) Skyddsskogarnas i Kopparbergs län omfattning är 
bestämd genom nådigt bref den 22 oktober 1909. Under 
året hafva vid 117 st. förrättningar utsynats 260,474 st. 
träd mot 191,563 st. föregående år. Bil. 16. 

Beträffande skoysvårdsstyrelscrnas verksamhet under året 
inhämtas nr styrelsernas berättelser i hufvudsak följande: 

Inom Stockholms län ha 49 afverkningar i strid mot 
lagen angående vård af enskildas skogar under året kommit 
till styrelsens kännedom. Af dessa hafva 10 ej föranledt 
annan åtgärd än anmaningsskrifvelser från skogsvårdssty
relsen, hvaremot i fråga om öfriga infordrats skogsodlings
förbindelser. Vid 4 egendomar har dock undersökning enligt 
§ 2 af skogslagen måst hållas och å en egendom har afverk-
ningsförbud utverkats. Med afseende å afverkningen vid 
en egendom, där öfverenskommelse enligt § 3 af skogslagen 
ej kunnat träffas, uttogs stämning, men begärde svaranden 
förlikning vid andra rättegångstillfället. I syfte a t t sprida 
kunskap om skogens skötsel och vård bland den skogs-
ägande befolkningen hafva föredrag hållits i 3 socknar och 
undervisning i skogsskötsel meddelats vid af hushållsgillen 
anordnade kurser. Vid 116 folkskolor hafva planterings-
dagar varit införda och hafva 4,501 dagsverken utgjorts af 
skolbarn, därvid de under ledning af skogsvårdsstyrelsens 
plantörer samt i närvaro af lärare och lärarinnor fått ut
föra sådd och plantering. Med biträde af — förutom de 
tre länsskogvaktarne — 31 plantörer har skogsodling 
verkställts vid 116 gårdar å 498 har. Till 52 egendomar, å 
hvilka i skogsodling kunniga skogvaktare vari t anställda, 
ha utlämnats plantor och frö i sådan myckenhet, at t där
med 990 har blifvit skogsodlade. 45 fastighetsägare hafva 
under året anhållit om biträde för utmärkande af fröträd, 
planläggande af afverkningar, utvisande af gallringar m. m. 
Genom skogsvårdsstyrelsens försorg hafva å en sammanlagd 
vidd af e:a 400 hektar af 24 egendomar fröträd, där lämp
liga sådana funnits a t t tillgå, u tmärkts å för t rakthugg
ning af sedda trakter . För utrönande af skogens tillstånd 
har undersökning ägt rum vid 323 olika hemmans eller 
egendomars skogar med en sammanlagd areal af 40,547 hektar. 
Skogsvärdskommittéernas antal har utgjort 91 st. Till sty
relsens förfogande under berättelseåret har funnits en summa 
af 44,772 kr. 99 öre. 

Inom Uppsala län hafva i allmänhet u tan påkallande 
af laga undersökning erhållits skogsodlingsförbindelser rö
rande afverkningar, där röjning och skogsodling för åter-
växts erhållande befunnits nödvändiga. A sex afverkningar 
har dock undersökning enligt § 2 af skogslagen måst på
kallas, och har öfverenskommelse enligt § 3 uppnåtts i alla 
utom ett fall, som gjorts t i l l föremål för häradsrättens pröf
ning. Vid skeende besiktningar å enskildas skogar har till
fälle beredts respektive skogsägare a t t närvara samt därvid 

ute å egen skog lämnats råd och anvisningar beträffande 
de olika beståndens rä t t a behandling. Den sålunda medde
lade undervisningen synes äfven i åtskilliga fall hafva om
satts i praktisk verksamhet. För a t t befrämja skogsodling 
af gamla kalmarker afverkade före år 1905 hafva t i l l mindre 
skogsägare, så långt varit möjligt, plantor och frö lämnats 
afgiftsfritt eller till nedsatt pris, hvarjämte större egendoms
ägare beredts tillfälle erhålla skogsodlingsmaterial t i l l in
köps- eller produktionspris. Förutom tvenne ordinarie läns
skogvaktare hafva under våren 5 plantörer anl i tats för 
skogsodlingsarbeten, hvilka omfattat 331 har å 76 olika 
egendomar. Genom styrelsens försorg hafva 26 afverknin
gar ordnats, hvarvid sammanlagdt 34,578 st. fröträd ut
märkts å en areal af omkring 878 har. Skogsvårdskommit
téer t i l l ett antal af 66 st. hafva såsom styrelsens organ 
i länets skilda delar medverkat t i l l fyllande af dess upp
gift. I enskild ägo varande skogsmarksarealer uppskattas 
t i l l 280,363 hektar. För a t t utröna de enskilda skogarnes 
inom länet tillstånd och skötsel har genom länsskogvaktarne 
sedan år 1905 fortgått besiktning af dessa skogar och hafva 
till innevarande år sålunda besiktigats 2,106 hemmans eller 
egendomars skogar med en sammanlagd areal af 87,873 
hektar, hvaraf 64,919 hektar befunnits vara skogbeväxt 
och 8,143 hektar kal skogsmark samt 14,810 har impediment. 
Styrelsen har till s i t t förfogande under året haft 22,618-53 
kronor. 

Inom Södermanlands län har länsjägmästaren under 
året besiktigat 28 st. afverkningar, hvarjämte af länsskog
vaktarna ingifvits rapporter rörande 64 st. andra dylika. 
Beträffande de senare hafva dock i de flesta fall inga åtgärder 
erfordrats, enär skyldigheten a t t anskaffa återväxt alltmer 
börjar intränga i allmänna medvetandet och afverkningarna 
för den skull bedrifvas med hänsyn därtil l . I sju fall hafva 
utan föregående laga åtgärder skogsodlingsförbindelser al-
fordrats vederbörande afverkare och i sex fall hafva efter 
sådan åtgärd förbindelser aflämnats. Sedan styrelsen rö
rande tret ton afverkningar hos Eders Kungl . Maj:ts be-
fallningshafvande påkallat laga syn, har sådan i sex fall 
hållits, hvarjämte i ett fall anhängiggjorts talan vid dom
stol, hvarvid utslag fallit i enlighet med styrelsens påstå
ende. Slutligen har rörande en afverkning öfverenskommelse 
träffats, sedan stämning ti l l domstol ut tagi ts och delgifvits. 
För utbredande af kunskap i skogsskötsel hafva skogsexkur
sioner varit anordnade, föredrag hållits och undervisning 
i skogsodling meddelats skolbarn. På grund af med några 
jordägare träffad kontraherad öfverenskommelse har skogs
vårdsstyrelsen genom plantering fullständigt skogsodlat 47 
har och hjälpkultiveradt 5 har. Dessutom har styrelsen på 
69 olika ställen lämnat enskilda biträde vid ledning af ar
beten för skogskulturer. Skogsodlingen inom länet å en
skilda marker under året har omfattat omkring 857 hektar. 
I öfrigt har skogsvårdsstyrelsen genom sin personal till
handahålli t sakkunnigt biträde för skogens skötsel och vård 
samt lämnat anvisning rörande afverknings rät ta bedrif
vande m. m. Länsjägmästaren har personligen under 35 
dagar och länsskogvaktarna under 179 dagar biträdt en
skilda med utsyningar, gallringar, blädning, fröträdsutmärk-
ning m. m. Uti 61 af länets 88 landskommuner hafva skogs-
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vårdskommittéer verkat. Styrelsens räkenskaper visa ett 
inkomstbelopp af 20,56959 kr. , 

Inom Östergötlands län har skogsvårdsstyrelsen blott 
i trenne fall funnit sig nödsakad hos Eders Kungl. Maj:ts 
befallningshafvande begära sådan undersökning, som omför-
mäles i § 2 af lagen angående vård af enskildas skogar. 
Dels genom af länsjägmästaren hållna föredrag vid folk
högskolor och vid af hushållningssällskapet anordnade sinå-
brukarkurser och annorstädes, dels genom utdelande af 
smärre skrifter i skogsskötsel har styrelsen sökt sprida kun
skap om betydelsen af skogens vårdande. Därjämte har 
den sökt bibringa skogsägarna en bättre förståelse för sko
gens värde och dess rationella tillvaratagande genom att 
tillhandahålla allmänheten formulär till skogsförsäljnings-
kontrakt och till öfverenskommelse beträffande inskränk
ning af stängselskyldighet samt förslag till kontraktsbestäm
melser angående skogsodling och andra skogsvårdsåtgärder 
vid utarrendering af jordbruk. Genom skogsvårdsstyrelsens 
försorg hafva dels vid undervisning af skolbarn, dels under 
arbeten ledda af styrelsens tillsyningsmän på grund af 
skogsodlingskontrakt och annan öfverenskommelse fullstän
digt skogsodlats 1,294 hektar och hjälpkultiverats 101 har. 
Från 26 april till 19 juni hafva dessa arbeten fortgått på 
462 olika egendomar, och hafva därvid tjänstgjort förutom 
de tvenne ordinarie tillsyningsmännen 49 plantörer. Under 
hösten har för utbildande af plantörer en kurs med 11 del
tagare varit anordnad. Styrelsen förfogar öfver en central
plantskola om 280 ar, hvarjämte vid dess fröklängningsstuga 
producerats 1,565 kg. tallfrö med 91 % och 12 kg. granfrö 
med 43 % grobarhet. Skogsvårdskommittéer funnos vid årets 
slut i 55 af länets 149 socknar. Styrelsens räkenskaper 
visa ett inkomstbelopp af 48,36376 kr. 

Inom Jönköpings län ha af länsskogvaktare blifvit un
dersökta 715 afverkningar, och har öfver 159 af dessa upp
rättats särskild beskrifning med kartutkast, hvarjämte af 
länsjägmästaren besiktigats ett flertal sålunda undersökta 
och under behandling varande hyggestrakter. I 25 fall, där 
skogslagens bestämmelser i någon mån ansetts hafva efter
satts, har öfverenskommelse omedelbart kunnat träffas. Un
dersökning jämlikt § 2 af enskilda skogslagen har påkallats 
i 7 fall, öfverenskommelse i enlighet med lagens § 3 har 
träffats i 3 fall. En afverkning har gjorts till föremål för 
rättegång. 

I likhet med under föregående år ha jämväl under 
berättelseåret undervisningskurser i skogsvård varit anord
nade vid folkhögskolor och landtmannaskola samt föredrag 
angående betydelsen af skogarnas vårdande och rätta ut
nyttjande hållits vid småbrukarekurser, hvarjämte ett stort 
antal exemplar småskrifter i skogshushållning utdelats. A 
ett flertal ställen hafva utbildningskurser för folkskolornas 
lärare och lärarinnor, omfattande h vardera tvenne dagar, 
af hållits med sammanlagdt 115 deltagare från 57 socknar. 
Under 8 dagar var en plantörskurs med 90 deltagare om
fattande teoretisk och praktisk undervisning anordnad. 

Biträde vid utförande af diverse skogsvårds- och mark-
beredningsåtgärder har lämnats 202 rekvirenter. Genom 
skogsvårdsstyrelsens försorg efter kontraherad öfverenskom
melse med skogsägare hafva å kalmarker, afverkade före 

1905, nyknltiverats 413 har samt hjälpkultiverats 422 har. 
Dessutom har under ledning af skogsvårdsstyrelsens plan
törer å enskilda rekvirenters marker och af skolbarn ut
förts fullständig skogsodling å 642'70 har samt hjälpkultnr 
å 22 har. Uti 56 socknar hafva planteringsdagar vid sko
lorna varit anordnade och hafva därvid 3,151 barn åtnjutit 
praktisk undervisning i skogsodling. Vid årsslutet funnos 
skogsvårdskommittéer i 116 af länets 127 socknar. Vid sty
relsens fröklängningsanstalt, hvilken färdigbyggts under 
årets första del, ha utklängts 1,606 kg. tallkott med 90 % 
grobarhet. Styrelsens inkomster ha uppgått till 91,171-77 
kronor. 

Inom Kronoberys län hafva 670 st. förbindelser om 
sköflade områdens återkultur på anfordran aflämnats. Till 
följd af lagstridiga afverkningar å 10 egendomar har syn 
enligt § 2 i lagen angående vård af enskildas skogar hål
lits å sex olika hyggesområden, hvarefter 8 affordrade för
bindelser godvilligt aflämnats. I ett fall, där afverkningan 
omfattat tillväxande ungskog och med af verkaren ej kun
nat vinnas uppgörelse i godo, har styrelsen jämväl i enlig
het med skogslagens §§ 4 och 5 begärt afverkningsförbud. 

Till skogsupplysningens främjande har bland den skogs-
ägande allmänheten, till folkskollärare, skogsvårdskommit
téernas ledamöter m. fl. utdelats ett stort antal exemplar 
af ett flertal broschyrer behandlande olika skogsspörsmål. 
För vinnande af erfarenhet om i hvad mån konstgödning för
mår gynna och framdrifva granplantor vid odling direkt på 
rymarker har styrelsen anlagt ett försöksfält, enär det ansetts 
vara af synnerlig vikt att finna en säker metod för kultu
rer å landstingsområdets till 75,000 hektars areal uppgående 
ljungryar. De skogsodlingar, som under året blifvit utförda 
på frivillighetens väg och till hvilka skogsvårdsstyrelsen 
afgiftsfritt tillhandahållit skogsfrö, plantor och plantörsbi-
träde, hafva omfattat en areal af 1,016 hektar, hvarvid åt
gått 988 kg. frö samt 163,000 plantor. Vid 211 af länets 
folkskolor har dels undervisning meddelats af såsom skogs-
plantörer godkända lärare eller, där sådana saknats, af 
styrelsens plantörer, dels kultiverats af skolbarnen under 
11,241 dagsverken 275 har, därvid åtgått 245 kg. skogsfrö. 
Ansökningar om kontant bidrag till utdikning af försum-
pad skogsmark hafva inkommit till ett antal af 24 st. För 
flertalet ha af länsjägmästaren afdikningsplaner och kost
nadsförslag upprättats. I kontanta bidrag, uppgående till 
halfva uppskattade kostnaden, ha utbetalats 405: 63 kr. 
Inom 53 socknar finnas skogsvårdskommittéer. Styrelsens 
inkomstkonto visar ett belopp af 83,569: 01 kr. 

Inom Kalmar läns norra landstingsområde hafva af 
skogsvårdsstyrelsens tjänstemän besökts 80 afverkningar, af 
hvilka 35 befunnits utförda i strid mot gällande lag. I de 
flesta fall hafva dock skogsodlingsförbindelser på anmodan 
aflämnats, men har å 3 ställen hållits syn jämlikt § 2 i 
lagen angående vård af enskildas skogar. Genom utdelning 
af skogsbroschyrer, skogsägares tillhandagående med råd 
och upplysningar samt anordnande af skogsodlingskurs har 
intresset för skogsvården främjats. I syfte att få före år 
1905 afverkade marker återförsatta i skogbärande skick har 
skogsvårdsstyrelsen låtit utföra kostnadsfri skogsodling därå 
emot att markägaren förbundit sig verkställa nödig röjning, 
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freda kulturtrakterna för skadlig betning samt lämna plan
tören kost och husrum äfvensom dagarfvode vid förrättning 
af längre varaktighet än 2 dagar. A 92 rekvirenters mar
ker har fullständig skogsodling utförts å 388,75 har och 
hjälpkultur å 83,20 har, hvilka arbeten verkställts under 
ledning af länsskogvaktare och plantörer. Under året hafva 
hos 33 rekvirenter dikningsplaner upprät ta ts och godkänts 
tili en beräknad kostnad af 8,134: 38 kr. Af de planlagda 
dikningsarbetena är dock endast mindre del under året ut
förd. Biträde med utsyningar och anordnande af fröträds-
ställningar har lämnats å 49 ställen, därvid 64,033 st. t räd 
utsynats och 13,422 fröträd utmärkts . Skogsvårdskommit
téer finnas inom samtliga utom 3 af landstingsområdets 
kommuner. Styrelsens inkomster ha belöpt sig ti l l 62,198: 33 
kronor. 

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

227,000 har å fastlandet och 
4,141 -, . . . . • å Öland. 

Styrelsen har i allmänhet träffat nöjaktiga öfver-
enskommelser om afverkade skogsmarkers försättande i 
skogbärande skick, men har dock under berättelseåret nöd
gats påkalla syn enligt § 2 af enskilda skogslagen i 7 
särskilda fall. Under ledning af länsskogvaktarna och sär
skilda plantörer hafva på fastlandet 11 har planterats och 
226 har blifvit besådda, hvarjämte hjälpkulturer utförts å 
5 har med plantering och å 4 har med sådd samt på Öland 
14 har planterats och 1.5 har besatts samt dessutom bjälp-
plantering utförts å 33 har. A 82 egendomar har länsjäg
mästaren personligen lämnat råd och upplysningar rörande 
skogsskötseln. I den under året anordnade teoretiska och 
praktiska skogsodlingskursen deltogo 10 manliga och 2 
kvinnliga folkskollärare, hvilka samtliga af skogsvårdssty
relsen åtnjöto hvardera 15 kronors bidrag till uppehälle 
under pågående kurs samt erhöllo fria resor. Styrelsen har 
under året till sitt förfogande haft ett belopp af 61,272: 81 
kronor. 

Jäml ik t lagen angående vård af enskildas skogar och 
nådiga förordningen angående skogsvårdsstyrelse inom Gott-
lands län, båda af den 13 juni 1908, har, sedan bemälde lag 
den 15 nov. samma år t räd t i kraft, skogsvårdsstyrelsen med 
biträde af länsjägmästare och länsskogvaktare varit verk
sam efter de i gällande lag och förordning angifna allmänna 
grunder samt i enlighet med af Eders Kungl. Maj:t den 5 
febr. 1909 fastställdt reglemente. Genom skogsvårdsstyrel
sen ha under berättelseåret skogsodiats e:a 21 har. hvarför
utom i sammanhang med undervisningen vid folkskolorna 
omkring 6 har kultiverats. För dämpande af flygsanden å 
Afvanäset har anslagits 3,000 kronor och hafva i sådant 
syfte jämlikt e t t med delägare i Afvanäset upprät tadt 
kontrakt 7 hektar planterats med sandrörsplantor. Tvenne 
afverkningar i strid med gällande lag hafva efter åtal af 
länsjägmästaren afgjorts af häradsrätt , hvarvid i båda fallen 
svarandena fällts till ansvar. Skogsvårdskommittéernas an
tal har under året ökats med 11, så at t de numera uppgå 
till sammanlagdt 88 st. Skogsvårdsstyrelsen har under året 
haft at t disponera et t belopp 12,971: 40 kr. 

Inom Blekinge län, där de enskilda skogarne omfatta 

omkring 112,573 har skogsproduktiv mark, ha till 69 st. 
rekvirenter utdelats 185,450 tallplantor, 269,250 granplantor 
och 20,000 diverse (bergtall, silfvergran, lärk) plantor. In
till 15,000 st. plantor eller 3 kg. frö hafva kostnadsfritt 
utdelats per rekvirent; därutöfver önskad kvanti tet plantor 
har ersatts med 1.50 kr per 1,000 st. och frö med inköps
priset. I vissa fall vid skogsodling af gamla kala ljung
marker och där egendomens taxeringsvärde understiger 
50,000 kronor, har styrelsen beviljat äfven, större mängder 
plantor och frö kostnadsfritt. Under styrelsens ledning 
och med af denna utlämnade plantor och tillhandahållet frö 
ha sålunda skogsodiats 79 har. Skogsvårdsstyrelsen hade 
vid årets slut efter öfverenskommelse med ägare af gamla 
kalmarker genom 21 kontrakt åtagi t sig skogsodling af 596 
har för en kostnad af 15 & 20 kronor per hektar. Till spri
dande af kunskap om gällande skogslag och om skogssköt
sel i allmänhet hafva föredrag vid hushållningssällskapets 
jordbrukarekurser hålli ts och föreläsningar anordnats vid 
länets landtmannaskola. Skogsvårdskommittéerna voro vid 
årets slut 21 st. Till styrelsens disposition har funnits ett 
belopp af 27,757: 05 kr. 

Inom Kristianstads län ha skogsodlingsförbindelser af-
lämnats rörande 43 afverkningar med en sammanlagd areal 
af 127 har, hvarjämte förbindelser blifvit affordrade för 72 
har. I 4 fall har öfverenskommelse på frivillig väg ej 
kunnat träffas, hvarför syn måst begäras, därvid vederbö
rande i samtliga fall blefvo ålagda skogsodling. Till skogs
odling genom skogsvårdsstyrelsens försorg öfverlämnade 
marker uppgå ti l l sammanlagdt 153 har och hafva under 
året ökats med 30 hektar, hvarjämte vid årets slut väckts 
förslag om öfvertagande af yt terl igare 80 har. Under året 
har antalet rekvirenter af frö och plantor uppgått till 623 st., 
representerande 474 hektar kalmark. Styrelsens räkenska
per visa ett inkomstbelopp af 15,900 kr. 

Inom Malmöhus län har syn i enlighet med § 2 i lagen 
angående vård af enskildes skogar blott i e t t fall hållits. 
Till 169 mindre jordbrukare hafva på framställning utläm
nats 68 kg. tallfrö samt 818,700 st. plantor af olika slag. 
Förutom under 48 dagar, då länsjägmästaren varit anlitad 
af skogsägare för meddelande af råd och upplysningar rö
rande skogsskötsel, har han meddelat skogsundervisning 
under 5 dagar vid landtbruksskola. Inom länet finnas 5 
skogsvårdskommittéer. Skogsvårdsstyrelsens inkomster har 
belöpt sig ti l l 12,096: 66 kronor. 

Inom Hallands län har till säkerhet för återväxtens be
t ryggande, där lagstridiga afverkningar ägt rum, 94 skogs
odlingsförbindelser omfattande 497 hektar aflämnats. Trenne 
laga syner hafva hållits och ha enligt syneprotokollen lag-
stridig afverkning bedrifvits å 70 hektar. Till 15,000 re
kvirenter hafva under året gratis utdelats 469 kg. frö och 
3,065,500 st. plantor, med hvilket material 823 hektar skogs-
odlats. Genom kontraherad öfverenskommelse har styrel
sen å tagi t sig skogsodling af 628 har på 23 ställen, af hvil
ken areal 369 hektar kultiverats. Inom länet ha i öfrigt 
under året skogsodiats sammanlagdt omkring 1,318 hektar. 
Styrelsen disponerar 6 plantskolor om sammanlagt 7,5 har. 
Under året hafva arbetena med uppförande af fröklängnings-
anstalt vid Kinnared afslutats. Till sockenallmänning har 
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en kommun inköpt 45 har kala marker för at t å dem utföra 
skogsodlingar, och äro förberedelser för liknande markför-
värf i annan socken vidtagna. Skogsvårdskommittéernas 
antal var vid årets slut 70. Styrelsens inkomster ha belöpt 
sig till 57,260: 97 kr. 

Inom Göteborg och Bohus län hafva omkring 30 st. af-
verkningar under året på det sät t bedrifvits, att återväxten 
måste anses uppenbarligen äfventyrad, och har skogsodlings
förbindelser för 27 sådana infordrats och aflämnats. Någon 
syn har styrelsen ej behöft påkalla. Planteringsdagar hafva 
anordnats vid ett flertal skolor, hvarjämte af länsjägmästa
ren hållits föredrag å skilda orter vid ungdomsmöten och 
folkfester samt råd och upplysningar lämnats skogsägare 
angående anordnande af fröträdsställningar, hjälpgallringar, 
beredningshuggning, blädning och skogsodling m. m. Till 
87 för skogsodling särskildt intresserade lärare och 
lärarinnor vid folkskolor hafva såsom gratifikationer ut
delats sammanlagdt 1,000 kronor. Af genom kontrakt på 
15 år utaf skogsvårdsstyrelsen öfvertagna kala ljung
marker hafva skogsodlats 458 har, fördelade på 53 ägare-
Antalet rekvirenter af frö och plantor uppgick till 1,364. 
Sexton skogsodlingsföreningar hafva åtnjutit anslag från 
skogsvårdsstyrelsen med sammanlagdt 3,750 kr. I 77 af 
länets 78 kommuner med skogsmarker finnas skogsvårdskom
mittéer. Styrelsens inkomster ha belöpt sig ti l l 46,487: 73 
kronor. 

Inom Älfsborgs län hafva för 484 afverkningar, berö
rande en areal af 3,989 har, skogsodlingsförbindelser afläm
nats samt i 1 fall, där frivillig öfverenskommelse ej kunnat 
träffas, laga undersökning och syn måst ske å en areal af 
24 har. För a t t kunna stå allmänheten till tjänst med kun
niga och väl skolade plantörer ha vari t anordnade s. k. 
plantörskurser på hösten under 10 dagar med 25 deltagare. 
Under berättelseåret ha omkring 5,500 skolbarn under sam
manlagdt 278 planteringsdagar åtnjut i t undervisning i skogs
sådd och plantering. Till 2,200 rekvirenter har gratis ut
delats skogsodlingsmateriel, hvarmed 3,870 har kultiverats, 
hvarjämte af jordägare eller afverkningsrättsinnehafvare, 
som ej kostnadsfritt tilldelats frö och plantor, skogsodlats 
omkring 500 har. Vid styrelsens fröklängningsanstalt hafva 
af 1,693 hl. tallkott utklängts 1,278 kg. frö med 90 % grobarhet. 
Till tvenne för skogsodling och skogsvård verksamma före
ningar har bidrag lämnats med sammanlagdt 700 kr. Inom 
länet hafva fungerat 141 st. skogsvårdskommittéer. Styrel
sen har t i l l si t t förfogande haft e t t belopp af 36,805: 04 
kronor. 

Skaraborgs län. Någon minskning i af verkningarnas 
bedrifvande har under året icke förmärkts, och ej heller 
torde detta vara af behofvet påkalladt med hänsyn ti l l hvad 
det uthålliga skogsbruket fordrar, då någon mera afsevärd 
öfverafverkning knappast torde bedrifvits inom länet under 
året. På grund af från länsskogvaktarna inkomna rap
porter hafva i fall, där så ansetts nödigt, infordrats garan
tier för återväxtens betryggande, och hafva sålunda skogs
odlingsförbindelser t i l l ett antal af 88 st. aflämnats. Sty
relsen har ej blott låti t kostnadsfritt utföra skogsodlingar 
utan äfven t i l l enskilda personer gratis eller t i l l nedsatt 
pris utdelat plantor och frö, och har därvid följts den prin

cipen, a t t utlämningen gjorts för sådana kalmarker, som 
uppståt t före skogslagens ikraftträdande, samt endast till 
personer, hvilkas medellöshet af skogsvårdskommittéerna 
eller kommunalordförande blifvit styrkt. Af sådan anled
ning hafva endast ett fåtal dylika rekvisitioner inkommit, 
och hafva grat is utdelats 5.5 kg. frö af tall, 5.5 kg. af 
gran samt 500 st. ta l l - och 2,250 st. granplantor. För 
skogsodling med sådan utdelad materiel har jämväl 
plantörsbiträde lämnats kostnadsfritt. Från 324 rekviren
ter har inkommit rekvisition af skogsfrö och plantor och 
hafva skogsplantor i likhet med föregående år tillhanda
hållits den skogägande allmänheten t i l l 30—50 öre pr 1,000 
st. samt skogsfrö till inköpspris eller kr. 9.50 och 3 kr. kg. 
för resp. tall- och granfrö. Till berörda rekvirenter hafva 
efter nämnda eller nedsatta priser blifvit försålda 323 kg. 
tall- och 305 kg. granfrö samt 126,450 st. tall- och 136,150 
st. granplantor, äfvensom ett antal ädelgranar och löfträds-
plantor. För skolbarns undervisning i skogsodling vid 110 
skolor hafva gratis utdelats sammanlagdt 91,600 st. tall-
och 54,150 st . granplantor samt 107 kg. tall och 84 kg. 
granfrö, med hvilket materiel skogsodlats 220 hektar af 
3,773 skolbarn genom 5,278 st. dagsverken. Med af skogs
vårdsstyrelsen tillhandahållen materiel hafva skogsodlats 
inalles 1,100 hektar. A 269 hektar af denna areal har 
skogsvårdsstyrelsen helt eller delvis bekostat kulturerna, 
som kraft en totalkostnad pr har af 24 kr. Skogsvårds
kommittéerna hafva under året ökats med 7 st. och upp
gingo vid årsskiftet t i l l 102 st. Styrelsen har under året 
disponerat 30,515: 13 kr . 

Inom Värmlands län har styrelsen under berättelseåret 
påkallat undersökning jämlikt skogslagens § 2 å tre afverk-
ningstrakter. 111 hyggestrakter från vintern 1908—1909, 
omfattande tillhopa 727 hektar, ha befunnits afverkade 
på sådant sätt, att särskilda åtgärder därå ansetts uppen
barligen behöfliga. Dessa afverkningstrakter hafva nog
gran t beskrifvits t i l l stöd för kommande uppsikt öfver 
deras behöriga skogsodling. Uppå särskild ansökning hafva 
87 skogsägare erhållit biträde för ändamålsenlig utmärkning 
af fröträd eller för anvisningar om arbeten till återväxtens be
tryggande. Af skogsvårdsstyrelsen anordnad tre veckors 
undervisningskurs för utbildande af plantörer har bevistats 
af 51 deltagare. För a t t fylla behofvet af arbetskraft för 
planläggning, stakning och afsyning af de dikningsarbeten, 
som utföras med bidrag ur länets skogsvårdskassa, har under 
våren 1909 varit anordnad en särskild dikningskurs under 
fem dagar, som bevistades af 20 st. personer, hvilkas såväl 
kost och logis som resor bekostades af styrelsen. Under 
ledning af styrelsens tjänstepersonal hafva 961 st. skogs
ägare u tså t t 1,936 kg. frö samt utsat t 2,002,787 st. plantor, 
hvarvid 2,618 hektar skogsodlats. Af skogsvårdskassan un
derstödda, men under resp. skogsägares egen ledning utförda 
skggsodlingsarbeten ha omfattat 1,225 hektar, fördelade å 
52 egendomar, med ett användt material af 920 kg. frö 
samt 370,500 plantor. Utan bidrag ur skogsvårdskassan 
hafva å större skogsegendomar skogsodlats omkring 2,447 
har, hvartill användts 1,598 kg. frö och 753,380 st. plantor. 
Diknings- och bäckrensningsarbeten hafva under året ut
förts med bidrag ur skogsvårdskassan för 81,215: Tu kr.. 
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däraf bidraget utgjort 40,607: 87 kr., samt utan sådant 
understöd för ungefärligen 18,246 kronor. En af skogsvårds
styrelsen gjord utredning öfver berättelseårets afverkningar 
inom länet visar, att arealen kalhygge med fröträdsställ-
ningar uppgått till 3,028 har och utan fröträd till 975 
hektar, hvarjämte 9,389 hektar genomgåtts med blädning, i 
allmänhet dock dimensionshuggning. I 13 af länets 87 
socknar saknas fortfarande skogsvårdskommittéer. Till sty
relsens förfogande har under året stått ett belopp af 245,064: 55 
kronor. 

Inom Örebro län ha till styrelsens kännedom kommit 
83 fall af skogsafverkning omfattande 932,45 har, där § 1 
i lagen angående vård af enskildas skogar ansetts öfver-
trädd. Af dessa kunde styrelsen i 59 fall träffa öfverens-
kommelse under hand med afverkare och jordägare om nö
diga ändringar i planen för afverkningen och den afverkade 
markens skogsodlande; i ett fall nödgades styrelsen påkalla 
undersökning i enlighet med 2 § af skogslagen; öfriga 21 
fall voro vid årsskiftet föremål för underhandling och ob
servation. I tvenne från år 1908 under domstols behand
ling liggande mål hafva vitslagen fallit' i enlighet med sty
relsens yrkanden. Från 193 olika skogsägare inkommo i 
behörig tid ansökningar om bidrag för skogsodling af äldre 
kalmarker. Omkring 301 har afverkade före och 418 har 
afverkade efter 1 jan. 1905 hafva skogsodlats, och ha där
vid blifvit utsådda 664,5 kg. blandadt tall- och granfrö — 
hvaraf 225,25 kg. utlämnats afgiftsfritt — samt utplanterats 
171,240 st. plantor af tall, gran samt löfträd. I likhet med 
föregående år har styrelsen för torrläggning af försnmpad 
skogsmark bistått enskilde skogsägare med kostnadsfri un
dersökning, planläggning och kostnadsberäkning samt bi
drag till halfva kostnaden för upprensande af hufvudafiopp. 
Häraf ha 37 egendomsägare genom inlämnade ansökningar 
begagnat sig, och ha på grund däraf upprättats diknings-
planer och kostnadsförslag omfattande en dikeslängd af 
25,675 m. motsvarande en kostnad af 6,400 kr. I bidrag 
för nio dikningsföretag med sammanlagdt 7,533 m. god
kända diken hafva utbetalats 1,036: 73 kr. Efter rekvisi
tion har länsjägmästaren under 8 och länsskogvaktare under 
149 dagar i skogen lämnat råd och anvisningar i fråga om 
skogsskötsel. Till styrelsens förfogande har under året 
stått ett belopp af 50,510: 16 kr. 

Inom Västmanlands län ha 139 afverkningar i strid mot 
gällande skogslag inrapporterats. Undersökning enligt § 2 
af skogslagen har hållits å 14 skogar och förbud för afverk-
ning har hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande ut
verkats för 1 skogsägare. Af de under året hållna sy
nerna hafva 11 st. föranledt öfverenskommelse om åtgärder 
för återväxts anskaffande, under det 3 st. vid årets slut åter-
stodo ouppgjorda. Inalles hafva under året 78 st. skogsod
lingsförbindelser inkommit till styrelsen, hvarjämte 2 skogs
ägare genom domstols utslag förpliktats sörja för återväxten. 
Efter begäran har af länsskogvaktare lämnats biträde å 104 
hemman, hvarvid 80 har blifvit genomgångna med gallrin
gar och 108 har med blädning, hvarjämte c:a 24,500 st. fröträd 
blifvit utmärkta å 600 har. Större skogsägare hafva med 
egen personal och på egen bekostnad utfört gallring ä 2,519 
har, markberedning å 516 har, plantering å 38 har, hjälp-

plantering å 65 har samt sådd å 676 har äfvensom verk
ställt 29,632 m. dikning och 2,485 m. bäckrensning. A 138 
egendomar skogsodlades under ledning af skogsvårdsstyrel
sens personal 502 har medelst sådd och 51 har medelst plan
tering. Genom styrelsens bemedling under skogsägarens 
egen ledning hafva 110 har skogsodlats, däraf 95 har blif
vit besådda och 15 har planterade. Genom kontrakt har 
styrelsen förbundit sig att försätta 45 har gamla kalmarker 
i skogbärande skick utan annan kostnad för markägaren än 
för hägnad; den med återväxt försedda marken återlämnas 
efter 20 år till innehafvaren. I 36 af länets 68 socknar 
fungera skogsvårdskommittéer. Styrelsens räkenskaper visa 
en inkomst af 38,354:13 kr. 

Inom Kopparbergs län hafva nnder berättelseåret till 
skogsvårdsstyrelsen inrapporterats 208 nya afverkningar i 
större eller mindre grad stridande emot gällande skogslag. 
Beträffande 50 af dessa afverkningar har öfverenskommelse 
träffats utan föregående syn. Under året ha hållits 7 un
dersöknings- och syneförrättningar enl. skogslagens § 2. Hos 
112 rekvirenter hafva skogsodlats 636 har, däraf 95 har 
medelst hjälpknltur. Dessa arbeten hafva under längre el
ler kortare tid sysselsatt 26 plantörer. Dessutom har till 42 
sökande gratis utlämnats 40 kg. tallfrö, 10 kg. granfrö samt 
76,680 st. tall- och granplantor, med hvilket material 80 
hektar beräknas blifvit skogsodlade. Under planteringsda
gar anordnade vid 114 skolor hafva blifvit kultiverade 
61 har och under skogsvårdskurs 14 har. Af skogsvårds
styrelsen planlagda och med bidrag ur skogsvårdskassan 
utförda 163 dikningsföretag hafva omfattat 55,306 m. bäck
rensning å 11.5 öre pr m. i medeltal och 131,652 m. dikning 
å 21,9 öre pr m. i medeltal. Samtliga med bidrag af styrelsen 
utförda dikningsarbeten hafva betingat en kostnad af 19,311.95 
kr., hvarå bidrag utbetalats med 50 %. Till 196 rekvirenter af 
biträde för erhållande af råd ang. skogens vård och afverk-
ning har styrelsen kunnat lämna begärd hjälp, därvid af
verkningar planlagts och stämplingar utförts å 3,673 har, 
hvarjämte anvisning beträffande annan beståndsvård, såsom 
hjälpgallring och röjning, lämnats å afsevärda områden. 
Vid styrelsens fröklängningsanstalter ha producerats 944 
kg. tallfrö med 93 % grobarhet. Medelutbytet har varit 0.7 
kg. pr hl. En af skogsvårdsstyrelsen verkställd utredning 
om genom skogseld uppkommen kalmark af beskaffenhet att 
skogsodling å densamma är af nöden har visat, att sådana 
marker finnas till en omfattning af 11,136 hektar. 

Skogsvårdskommittéernas antal har under året ökats 
med 5 och finnas nu dylika kommittéer i 30 af länets un
der styrelsens uppsikt stående 46 socknar. Styrelsens dispo
nibla tillgångar ha under året uppgått till 178,578.79 kr. 

Inom Gäfleborgs län har syn i enlighet med § 2 af 
skogslagen hållits i 12 fall, af hvilka 3 st. ej föranledt åt
gärd, då återväxten ej varit uppenbarligen äfventyrad. Öf
verenskommelse om markens återförsättande i skogbärande 
skick är träffad rörande 9 afverkningar. Endast en rätte
gång är under året upptagen och afslatad. Råd och anvis
ningar angående skogarnas skötsel, hufvudsakligen omfattan
de markberedningar, gallringar, ljushuggningar m. m., äro 
genom länsskogvaktarne kostnadsfritt lämnade å 364 st. sko
gar under 307 förrättningsdagar. För en afgift af 2 kr. 
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för förrättningsdag hafva länsskogvaktarne dessutom biträdt 
större skogsägare, hvarvid å 182 skogar användts 241 förrätt
ningsdagar. A mark afverkad före 1905 äro genom skogs
vårdsstyrelsen kulturer utförda å 285 har med 1,994 dags
verken, därvid blifvit använda 102 kg. tall- och 45 kg. gran
frö, allt för en kostnad af 3,825.56 kronor. Till skogsägare, 
hvilka själfva till alla delar ombestyra sina skogskulturer, 
har styrelsen lämnat 421 kg. tall- och 133 kg. granfrö samt 
28,000 st. tall- och 56,000 st. granplantor. Af skogsvårds-
atyrelsen ombesörjda kulturer å skogar, där genom företa
gen afverkning återväxten uppenbarligen äfventyrats, hafva 
omfattat 50 har, som kraft en sammanlagd kostnad af 811.82 
kr. 1,393 st. skolbarn vid 52 folkskolor hafva under året 
praktiskt deltagit i skogskulturarbeten. Den härvid skogs-
odlade marken har uppgått till 37 har, som i skogsodlings-
materiel kraft 13 kg. tall- och lika mycket granfrö. Till 
bäckrensningar och afdikningar af försumpad skogsmark, 
utförda å 152 st. skogar och omfattande 75,990 m. nya di
ken samt 96,081 m. ränsade bäckar för 53,130 kr. 7 öre, 
har skogsvårdsstyrelsen bidragit med 26,007.59 kr. Styrel
sen har under året disponerat ett belopp af 346,919.51 kr. 

Inom Västernorrlands län har styrelsen påkallat laga 
syn å 32 afverkningar. I samtliga fall har vid syneförrätt
ningen utrönts, att skogens återväxt uppenbarligen äfven
tyrats genom det sätt, på hvilket af verkningen bedrifvits. 
I 20 fall ha med vederbörande träffats aftal angående verk
ställandet af de åtgärder, hvilka enligt syneprotokollet an
setts erforderliga för afverkningstraktens återförsättande i 
skogbärande skick, och rörande 10 afverkningar har sådan 
öfverenskommelse ej hunnit blifva ordnad, hvaremot 2 fall 
hänskjutits till domstols afgörande. Af länsstyrelsen ha 
på styrelsens begäran utfärdats 16 af verkningsförbud. Skogs
odlingsförbindelser hafva frivilligt aflämnats för 49 afverk
ningar och styrelsens åtgörande beträffande 68 hyggestrak
ter har inskränkt sig till att meddela vederbörande viss an-
maning om nödiga åtgärders vidtagande. Med bidrag ur 
skogsvårdskassan, uppgående till sammanlagdt 45,865.96 kr., 
hafva af enskilde hemmansägare utförts gallring å 37 har, 
markrensning å 360 har samt sådd å 178 har, hvarjämte 
190,656 m. dikats och 63,934 m. bäckrensats. Af trävaru
bolag hafva under året 3,380 har hyggesrensats, 1,158 har 
skogsodlats, 451,903 meter dikats och 184,895 m. bäckrensats 
allt för en sammanlagd kostnad af 168,351.16 kr. Under 
ledning af skogsvårdsstyrelsens personal ha under året 
verkställts kulturarbeten å 160 hemman, hvarvid fullstän
digt skogsodlats 174 har och hjälpkultiverats 133 har. Bi
träde har lämnats för anvisning, hur hyggesrensning bör 
utföras åt 110 markägare samt för utvisande af sättet för 
afverknings utförande åt 89 skogsägare. Genom skogsvårds
styrelsens försorg har verkställts fröträdsutmärkning vid 
32 förrättningar, hvarvid 25,082 fröträd blifvit utmärkta, 
och å 289 skogar hafva för afverkning utstämplats 857,556 
träd. Utstakning af diken jämte kostnadsberäkning för torr
läggning af försumpade marker och myrar har verkställts 
på ansökningar från 369 skogsägare, hvarvid utstakats och 
kostnadsberäknats 256,299 m. diken och 95,595 m. bäckrens
ning. Till styrelsens förfogande har under året stått ett 
belopp af 299,497.98 kr. 

Inom Jämtlands län hafva inrapporterats 47 st. afverk
ningar. Sedan uti 30 af dessa fall utrönts och af vederbö
rande afverkare medgifvits, att afverkning skett på ett för 
skogens återväxt äfventyrande sätt, hafva i 27 fall godvil
lig öfverenskommelse träffats angående åtgärders vidtagande 
för markens återställande i skogbärande skick, men i öfriga 
trenne fall har rättegång ej kunnat undgås. I 7 af de an
mälda fallen har mot vederbörandes bestridande ännu ej 
blifvit afgjordt, om återväxten äfventyrats. Jämlikt skogs
lagens § 2 hafva hållits 12 syner, hvarjämte afverknings-
förbud meddelats beträffande 3 skogar. För 28 afverknin
gar ha skogsodlingsförbindelser blifvit aflämnade. För för
sta gången, sedan skogsvårdsstyrelsen trädde i verksamhet, 
har under berättelseåret kunnat till kulturerna användas 
frö af jämtländskt ursprung, utklängdt vid styrelsens nya 
fröklängningsanstalt i Brunflo, där under året af 1037 hl. 
tallkott blifvit utklängda 439 kg. frö eller i medeltal pr hl. 
0.42 kg. för en medelkostnad af 19.G5 kr. Vid 14 st. folk
skolor hafva s. k. planteringsdagar varit anordnade, och 
hafva därunder af 328 barn skogsodlats 11 har. Därför-
utom hafva med sådd kultiverats 84 har kalmarker, upp
komna före 1905, och 31 har kalmarker tillkomna efter 1 
januari 1905, därvid inalles åtgått 66 kg. tall- och 30 kg. 
granfrö. Slutligen ha på ansökan blifvit utlämnade 8 kg. 
tall- och 10 kg. granfrö, med hvilket material 18 har beräk
nats blifvit skogsodlade. Af styrelsens tjänstemän hafva 
för 327 rekvirenters räkning planlagts dikningar omfattande 
407,437 m. diken för en beräknad kostnad af 241,539.15 kr. 
För utförande af 285 st. under 1908 planlagda dikningsföre-
tag ha under året beviljats bidrag med 104,411 kr. eller 
50 % af beräknade kostnader. I premier för utan anslag ut
förda bäckrensningar och skogsdikningar hafva till 14 olika 
skogsägare utdelats 13,589.87 kronor, motsvarande 10 % af 
den för arbetena utgifna kostnaden. Ansökningar med be
gäran om biträde för erhållande af råd och anvisningar an
gående tillämnade afverkningar hafva inkommit till ett an
tal af 165 st. Det under föregående år började arbetet med 
upprättande af sockenkartor i skalan 1: 20000 har under året 
fortsatts. Styrelsen har haft till sitt förfogande ett be
lopp af 171,235 kr. 

För skogsodlingens främjande har under år 1909 ett extra 
statsanslag varit anvisadt för att i mån af tillgång tillde
las antingen skogsvårdsstyrelser, till hvilka landsting eller 
hushållningssällskap för ändamålet lämnat bidrag, eller — i 
landstingsområde, där sådan styrelse icke finnes — lands
ting eller hushållningssällskap, under iakttagande att i in
tetdera fallet statsbidrag finge till något landstingsområde 
utgå med högre belopp än det, hvarmed landsting och hus
hållningssällskap tillsammans eller ettdera af dem till ända
målet bidragit, samt att landsting eller hushållningssäll
skap, som undfått dylikt bidrag, skulle vara skyldigt att 
efter årets utgång till Eders Kungl. M:ts befallningshafvande 
afgifva redogörelse öfver användningen af de af staten samt 
af landsting eller hushållningssällskap lämnade bidrag. 
Detta anslag har fördelats på sätt följande tabell utvisar 



Jakten. 

Enl ig t från Jans- och kommunalstyrelserna inkomna upp
gifter hafva under berättelseåret inom landet dödats nedan-
nämnda antal skadedjur, nämligen (Bil. 17): 26 vargar, 17 
lodjur, 86 järfvar, 23,037 räfvar, 196 mårdar, 45 ut t rar , 6,476 
salar, 261 örnar, 555 ufvar, 16,308 hökar, 504,810 kråkor och 
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Skogsingeniörernas verksamhet. Iuom de delar af lan
det, där lagen angående vård af enskildas skogar och nå
diga förordningen angående skogsvårdsstyrelser icke äga 
t i l lämpning eller ut i Norrbottens och Västerbottens län samt 
Särna socken af Kopparbergs län, hafva för enskildas till
handagående med råd och upplysningar rörande skogens 
vård och rä t ta utnyttjande m. m. vari t anställda trenne 
med statsmedel aflönade skogsingeniörer, af hvilka två tjänst
gjort hela året och den tredje endast viss del däraf. 

Inom Norrbottens län har biträde af skogsingeniör nästan 
uteslutande förmedlats af därstädes verkande skogsvårds
nämnd, hvilken i likhet med föregående år lå t i t kungöra, 
a t t den kostnadsfritt tillhandahölle sakkunnig person till 
skogsundersökningar i och för skogsvårdens höjande samt 
jämväl lämnade b idrag till utförande af föreslagna skogs
vårdsarbeten. Sedan på grund däraf 191 ansökningar om 
biträde i berörda afseende inkommit, har skogsingeniören 
efter vederbörlig undersökning föreslagit följande arbeten 
at t utföras med bidrag af till skogsvårdsnämndens förfo
gande ställda medel: 

Af de medel, sammanlagdt 10,000 kr., däraf 5,000 kr. 
statsmedel och 5,000 kr. anslagna af landstinget, hvilka 
nämnden haft t i l l s i t t förfogande, hafva så långt det vari t 
möjligt u tgå t t understöd för ofvanberörda arbetens utföran
de med omkring 50 proc. af det beräknade kostnadsbeloppet. 

Inom Västerbottens län har på samma sät t en inom 
länet verksam skogsnämnd — till hvars disposition vari t 
ställda 4,000 kr. statsmedel och 4,000 kr. anslagna af lands
ting och hushållningssällskap — arbetat för den enskilda 
skogsvårdens höjande. Ansökningar om biträde för plan
läggning af vissa skogsvårdsåtgärder inkommo under året 
till et t antal af 375 st., men otillräckligheten af de medel, 
som för bidrag t i l l undersökningar och föreslagna arbetens 
verkställande funnits tillgängliga, har gjort, a t t begärda 
planläggningar endast utförts åt 194 skogsägare. 

Af skogsingeniören hafva dikningsförslag för en kost
nadssumma af 25,625 kr. 31 öre planlagts, och beräknas 
därigenom omkring 1,000 har försumpad skogsmark och 
smärre myrar eventuellt blifva torrlagda. Anordnande af 
själfsåningshyggen har uppskjutits t i l l nästkommande år, 
som väntas föregå ett godt fröår å tall. 

Såsom bidrag ti l l uppehållande af skogsvårdsstyrelserna's 
verksamhet har för året varit anvisadt et t extra anslag af 
67,500 kr., som varit fördeladt mellan berörda styrelser i 
de skilda landstingsområdena på nedanstående sätt: 
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5,230 gräflingar. De primäruppgifter angående utbetalade 
skottpenningar, som af kommunalstyrelserna afgifvits, hafva 
i flera afseenden visat sig mindre tillförlitliga. Detta gäl
ler särskildt uppgifterna öfver hvad som utaf statsmedel 
utbetalats i skottpenningar. Jämkningar hafva därför i be
rörda hänseende vidtagits i bil. 17 på det sätt, att under ru
brik »af statsmedel» sammanförts dels de belopp, som enligt 
af landtbruksstyrelsen meddelad uppgift för dödade salar 
verkligen af sådana medel utbetalats, dels de belopp, som en
ligt primäruppgifterna utgifvits i skottpenningar för varg, lo 
och järf, och under rubrik >af andra medel» införts de skott
penningar, som enligt kommunalstyrelsernas primäruppgif
ter inalles utgått, sedan därifrån afräknats ofvannämnda af 
statsmedel utbetalade belöningar. 

De sistnämnda hafva, inberäknadt bidrag till preihier 
för dödande af salar, utgjordt 20,428 kronor. 

Af landsting, hushållningssällskap, kommuner och jakt
vårdsföreningar hafva enligt bil. 17 utbetalats 102,405,23 
kronor. 

Från kommunalstyrelserna likaledes bekomna aproxi-
mativa uppgifter rörande antalet af de utaf rofdjur dödade 
husdjur samt den däraf uppkomna i penningar beräknade 
skada hafva gifvit anledning till utarbetande af bil. 18 ut
visande, att följande antal husdjur blifvit under berättelse
året dödade af skadedjur nämligen: 7 nötkreatur, 3,914 får 
20 getter, 2,909 renar och 64,548 fjäderfän. Dessa djurs 
sammanlagda värde har uppskattats till 144,959,27 kronor. 

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

Norrbottens läns landsting har under berättelseåret till 
»Norrbottens läns jaktvårdsförenings» förfogande ställt dels 
ett anslag af 200 kronor att användas särskildt till älgens 
fredande genom anställande af älgpoliser och till belönin
gar för uppspårande af tjufskyttar å älg, dels ett belopp 
af 500 kronor till premier för dödande af räf under måna
derna maj—september. 

Inom Västerbottens län utbetalar »Västerbottens läns 
jägareförbund» skottpenningar för räf, örn, berguf, dufhök 
och kråka. 

»Västernorrlands läns nya jaktvårdsförening» har genom 
anvisande af medel till älgpolis m. m. sökt verka för hö
jande af jaktvården inom Västernorrlands län, där dessutom 
premier för dödande af räf, berguf, dufhök och kråka ut
betalats af medel, som därtill anslagits af landstinget och 
hushållningssällskapet. 

Inom Jämtlands län, där »Jämtlands läns jaktvårdsför
ening» fortfarande verkar för en förbättrad jaktvård, har i 
likhet med under föregående år af renbetesfjällsmedel utbe
talats dels för dödande af varg 25 kronor utöfver de 50 kro
nor, som utgå af statsmedel, dels ock aflöning åt jaktuppsy-
ningsmän inom renbetesfjällen. 

Inom Gäflcborgs län verkar »Gäfleborgs läns jaktvårds
förening» samt en mera lokal sammanslutning, »Jerfsö Jakt
vårdsförening», hvilka bägge verka för jaktlagarnas efterlef-
nad, det matnyttiga vildas vård och kunskap om jaktens 
ändamålsenliga utöfning. Den sistnämnda föreningen utbe-
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talar för fällande angifvelse af olaga älgjakt 25 kronor, 
liksom länets hushållningssällskap för hvarje sådant fall 
utbetalar 50 kronor. Landstinget utbetalar för dödande af 
skadliga rofdjur: för räf 3 kronor, för dufhök, örn och berg
uf 1,50 kr., för säl 3 kr. samt för kråka 15 öre. Särskild 
jaktvårdsinstruktör är af Gäfleborgs läns jaktvårdsförening 
anställd. 

Inom Kopparbergs län verkar »Dalarnes jaktvårdsföre
ning», som genom sina 250 jaktuppsyningsmän inom de olika 
socknarna söker öfvervaka jaktlagarnas efterlefnad. För 
rapphönsens vårdande under vintern utbetalar föreningen 
belöningar. Kopparbergs läns landsting lämnar skottpen
ningar för dödande af räf under tiden 1 april—30 septem
ber med 3 kronor samt för hönshök och uf med 1 krona. 

För jaktvårdens främjande utbetalar landstinget i Värm
lands län i skottpenningar för räf, dödad under tiden april 
—oktober, 3 kronor, för uf 3 kronor, för dufhök 2 kr. samt 
för kråka 10 öre. 

Västmanlands läns landsting belönar dödande af räf 
under tiden 1 april—1 november med 3 kr., hönshök och 
berguf med 2 kr. och gräfling med 4 kr., hvarjämte länets 
jaktvårdsförening med 25 och 10 kr. premierar den, som 
kunnat styrka största och näst största antalet af under året 
dödade hökar och kråkor, hvilken åtgärd uppgifves hafva 
kraftigt bidragit till nämnda skadedjurs aftagande. 

Inom Uppsala län, där »Uppsala läns jaktvårdssällskap» 
verkar och bl. a. med 6 kr. premie belönar dödande af fjäll
uggla, utbetalar landstinget 2 kr. för räf, 3 kr. för berguf 
och dufhök, 1,50 kr. för vikaresäl samt 2,50 kr. för gråsäl. 

Stockholms läns landsting har i skottpremier utbetalat 
för räf, dödad under tiden 16 mars—15 augusti, 1 krona och 
för säl hela året 1,50 kr. Inom länet verkar »Svenska Jä
gareförbundets Stockholmsafdelning». 

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 samt för säl 2 kronor. »Södermanlands läns 
jaktvårdsförening» har under året i förening med »Östergöt
lands läns jaktvårdsförening» anställt en jaktvårdskonsu
lent med uppdrag att tillhandagå jaktmarksägare med 
råd och upplysningar angående jaktvård. För speciellt sjö
fågelns vård arbetar »Källskärsklubben», hvarjämte inom 
viss del af länet verkar »Svenska Jägareförbundets afdel
ning inom Oppunda härad». 

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

Gottlands läns landsting har genom »Gottlands jägar-
gille» utbetalat skottpremie för räf med 3 kronor, örn 2 kro
nor, 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. Trenne un-
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der Svenska Jägareförbundet lydande sällskap äro inom lä
net verksamma för en bättre jaktvård. 

Inom Skaraborgs län har landstinget utbetalat skott-
penningar såsom uppmuntran för dödande af en del skade
djur nämligen för räf 3 kr., för gräfling 2 kr. samt för kråka 
och råka 10 öre. Till jaktvårdens fromma verkar äfven 
»Skaraborgs läns jaktvårdsförening» såväl genom att utbe
tala premier för dödande af roffåglar som genom att beifra 
öfverträdelser af jaktstadgan. Flerstädes inom länet före
komma större jaktarrenden. 

Älfsborgs läns landsting har utbetalat för dödande af 
räf 3 kr., gräfling och hönshök 2 kr. samt uf 4 kr. Inom 
länet är en jaktvårdsförening verksam. 

Inom Göteborgs och Bohus län, där »Göteborgs jaktsäll
skap» verkar och bl. a. i skottpenningar utbetalar för berg-
uf och dufhök 2 kr. (för dununge 1 kr.) samt för sparfhök 
50 öre (för dununge 25 öre), utdelar landstinget belöning 
för räf, dödad Vs—31,'io, med 3 kr., för gräfling med 2 kr., 
för kråka med 15 öre. 

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

Kalmar läns södra landsting har utbetalat' för räf 3 kr., 
för roffågel 1 krona och för kråka 10 öre samt för säl 6 
kr. Därutöfver lämna äfven en del kommuner skottpen
ningar för dödade rof- och skadedjur, hvartill ofta den all
mänt utgående hundskatten användes. Jaktarrenden före
komma hufvudsakligen å Öland och i närheten af städerna 
på fastlandet. »Södra Kalmar läns jaktvårdsförening», hvars 
verksamhet under året omfattats med lifligt intresse, har 
mer än förut nedlagt arbete och kostnad till jaktens för
bättrande. 

Jönköpings läns landsting har utbetalt skottpenningar 
för räf och gräfling med 2 kr., örn, berguf och dufhök 1 krona, 
sparfhök 50 öre och för kråka 15 öre. Jaktarrenden före
komma hufvudsakligen i närheten af städerna samt i vissa 
trakter af Västbo h:d, särskildt å Bolmsö och trakterna kring 
sjön Bolmen. 

Inom Kronobergs län har landstinget genom »Krono
bergs läns jaktvårdsförening» utbetalt skottpenningar för 
räf med 2 kr., örn och berguf 5 kr. samt hök 2 kr. Jakt
arrenden äro ganska vanliga, och är intresset för jaktvård 
förhållandevis mycket lifligt. 

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 främjande af skade
djurs utödande, i skottpremier utbetalat för räfhane 3 kr. 
och för hona 10 kr., för gräfling och hök 2 kr., för örn 5 
kr., för berguf 3 kr. samt för kråka 10 öre. För skjuten 
säl har hushållningssällskapet utbetalat 5 kr. 

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

I Hallands län utgå skottpenningar för räf. Jaktar
renden förekomma i rätt stor omfattning och synas vara 
till fromma för en god jaktvård. 

Beträffande rofdjurens förekomst inhämtas af skogstjän
stemännens berättelser följande: 

Björnen synes af inkomna uppgifter att döma öfverhuf-
vud vara i aftagande, och hafva inom hela Norrbottens län en
dast 6 st. under året dödats. I Västerbottens län, där björ
nen numera blott förekommer i fjälltrakterna, har fällts ett 
exemplar i Sorsele revir och i sax fångats en gammal hane 
och en unge inom Dorotea socken. Sparsamt uppträder 
björnen i gränstrakterna mot Norge inom Jämtlands och 
Kopparbergs län samt påträffas någon enstaka gång inom 
Älfdals revir af Värmlands län i de mot Dalarne gränsande 
socknarna. 

Vargen har äfven i år liksom under fjolåret haft ett 
ganska talrikt uppträdande i Norrbottens läns fjällområden 
och öfre skogstrakter och har i öfrigt mera^ sparsamt före
kommit inom Västerbottens, Jämtlands och Ångermanlands 
ödsligaste landamären. 

Järfven förekommer flerstädes om ock i ringa antal 
inom lappmarken. 

Lodjuret, som de senare åren varit mycket sällsynt, 
har under året spårats ända ned i Älfdals och Karlstads 
revir. 

Bäfven uppgifves i skogstjänstemännens berättelser öfver-
huvudtaget vara allmänt förekommande; inom vissa revir 
omtalas den dock vara i aftagande. 

Mården och uttern ha förekommit tämligen allmänt i 
Skellefteå distrikt utom i Älfsby, Piteå, Norsjö och Burträsks 
revir; mården uppträder sällsynt inom Umeå, Gäfle— Dala 
och östra distrikten, mera talrikt i Mellersta Norrlands di
strikt, sparsamt i Bergslags och Västra distrikten, allmänt 
å Boda kronopark af Ölands revir, men mera sällsynt inom 
öfriga smålandsrevir, dock med någon ökning i Värends 
revir, och saknas nästan helt inom södra distriktet; uttern 
förekommer i hela riket tämligen sparsamt förutom inom 
Åsele, Västerdalarnes och Ölands revir, där den uppgifves 
vara rätt vanlig. 

Gräflingen uppgifves vara vanlig i hela landet söder 
om Dalälfven, dock synes dess förekomst i vissa län såsom 
inom Östergötland in. fl. vara i aftagande. 

Rörande roffåglarnas förekomst framgår af skogstjänste
männens berättelser: 

att duf- och sparfhök, åtskilliga falk- och ugglearter 
samt uf och vrak ganska allmänt uppträda inom hela Umeå 
distrikt, hvaremot fiskljuse och örn äro sällsynta; 

att inom Gäfle-Dala distrikt berguf och örn äro säll
synta, men höken öfverallt tämligen allmän; 

att inom Bergslagsdistriktet berguf och örn äro säll
synta, men hök öfverallt rätt talrik; 

att inom östra distriktet örn och berguf äro sällsynta, 
dufhöken sparsamt förekommande men sparfhöken vanlig; 

att inom Västra distriktet dufhöken, som å vissa trak
ter i Bohuslän är rätt allmän, dock i det hela minskats, 
hvar jämte berguf och de större falkarterna förekomma spar
samt, hvaremot sparfhök och lärkfalk uppträda talrikt; 

att inom Smålands distrikt kungs- och hafsörn endast 
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tillfälligtvis påträffats, å Öland likväl häckande, hvaremot 
sparfhöken tämligen allmänt uppträder här och hvar, under 
det ufven förekommer sparsamt liksom dufhöken, som dock 
uppgifves vara allmän i Kalmar revir, 

a t t inom södra distriktet roffåglarna under sträcktiden 
förekomma talr ikt men häcka mera tillfälligt. 

-Angående ti l lgången af nyttigt vildt innehålla skogs
tjänstemännens berättelser i hufvudsak följande: 

Älgen. I bil. 20 meddelas såväl anta le t inom skilda 
revir dödade älgar som ock u td rag af skogstjänstemännens 
uppgifter om älgens förekomst inom respektive revir. 

Kronhjorten, som blott förekommer inom Malmöhus 
län, är där s t rängt efterhållen, och ha under året fällts 
29 stycken. 

Området för dofhjortens uppträdande är egentligen 
inskränkt t i l l Malmöhus och Krist ianstads län, där 106 
djur under året blifvit fällda, men dessutom förekommer 
dofhjorten numera äfven inplanterad på vissa ställen in
om Småland, Västergötland, Södermanland och Östergöt
land, där han sprider sig, ehuru långsamt, och synes finna 
god trefnad. Ottenby kungsladugård på Öland hyser en 
stam af omkring 30 djur. 

Rådjuret går upp i Gäfle-Dala dis t r ik ts sydligare de
lar och påträffas där inom Västerdalarnes och Kopparbergs 
revir. Inom Bergslagsdistr iktet förekommer rådjuret här 
och hvar, och synes dess antal ökas, särskildt inom Karl
stads och Askersunds revir. Inom Östergötland, där stam
men dock ej torde t i l l taga, är den emellertid ganska ta l r ik 
i l ikhet med i Västra distr iktet , som jämte Södermanland 
och Stockholms län i öfrigt kan uppvisa någon ökning af 
stammen. I Malmöhus och Kronobergs län förekommer rå
djuret ta l r ik t , men mindre a l lmänt och ganska ojämnt 
inom Kalmar och Jönköpings län samt inom Södra distrik
tets mot Småland gränsande skogstrakter . 

Körande årgången ,af hare inhämtas af skogstjänste
männens redogörelser: 

a t t den var i t mycket god inom Kalmar, Ölands och 
Sunnerbo revir ; 

a t t den var i t god inom Luleå distr ikts kustland, Nor-
sjö, Wilhelmina och Tåsjö revir, Bergslags och ö s t r a di
strikten, förutom på Gottland, inom Västra dis t r iktets syd
ligaste t rak ter samt i Bohuslän, Smålands dis t r ik t med 
undantag af Kalmar, Ölands och Sunnerbo revir äfvensom 
Södra d is t r ik te t ; 

a t t den var i t medelmåttig inom Mellersta Norrlands 
distr ikts östra delar, hela Gäfle-Dala dis t r ik t samt Väs t ra 
distriktets norra delar samt 

a t t den var i t under medelmåttan t i l l dålig i Luleå di
s tr ikts lappmarkstrakter , Skellefteå distrikt förutom Nor-
sjö revir, Umeå distr ikt med undantag af Wilhelmina revir 
samt västra delarna af Jämt lands län. 

Haren uppgifves inom Wilhelmina och Värends revir 
ha vari t angripen af sjukdom, som s ta rk t decimerat dess 
antal . 

A skogsfågel, förutom ripa, som haf t god eller medel
måt t ig årgång, har ti l lgången var i t under medelmåttan in
om Luleå dis t r ikt och ringa i Skellefteå distr ikt , förutom 
inom Arjepluogs revirs öfre delar, där årgången var i t r ikl ig. 

Inom Umeå dis t r ikt uppgifves ti l lgången på skogsfå
gel äfvenledes såsom ringa, i det a t t kul larna äfven det ta 
år al lmänt var i t få ta l iga; ripan har dock härifrån gjort 
e t t undatag, enär den i fjällreviren synes haft en någor
lunda god årgång. Från flera revir inom Umeå distr ikt 
omtalas järpens säl lsynta förekomst, hvilket torde bero dels 
på hänsynslöst förföljande, dels på skogarnas synnerligast 
i kust landet utglesnande. 

Äfven Mellersta Norrlands distr ikt visade klen årgång 
af skogsfågel. 

Inom Gäfle-Dala dis t r ikt har tjäder och orre visat 
r inga t i l lgång med små kul lar och anmärkningsvärdt stort 
antal gallhöns, t i l l hvilket senare förhållande anledningen 
anses böra sökas i e t t hänsynslöst .utskjutande af tupparna 
med mausergevär. Järpen, som sedan 1906 är skyddad ge
nom total t jaktförbud inom Kopparbergs län, företer på 
vissa t rak te r någon ökning, dock långt ifrån allmänt. Ri
pan har inom berörda dis t r ik t haft tämligen dålig årgång. 

Beträffande landets sydliga delar uppgifves tillgån
gen hafva va r i t å tjäder och orre klen inom Bergslags och 
Västra distr iktet , medelmåttig eller sämre inom ö s t r a di
s t r ik te t med undantag för Gottland, dä r stammen var i t 
god; å tjäder god inom Eksjö och Västbo, medelmåttig inom 
Kalmar och Värends samt dålig inom Tjusts, Jönköpings och 
Sunnerbo revi r ; å orre klen inom hela Smålands distrikt . 
Inom Södra distr iktet , där afsevärda mängder skgsfå-
gel för export infångats inom Krist ianstads läns östra 
delar, har t i l lgången å ifrågavarande vildt var i t sparsam. 
Jä rpen har såväl inom ös t r a , Västra samt större delen af 
Smålands distr ikt , där den är sällsynt, som inom Bergs
lagsdistr iktet förekommit sparsamt. A ripa har ti l lgången 
inom norra delen af Örebro och Älfdals revir vari t ringa. 

Rapphöns. De för några år sedan inom Bodens revir 
utplanterade rapphönsen synas stadda i ökning. De här 
och hvar t rak tv is förekommande hönsen i Mellersta Norr
lands och Gäfle-Dala d is t r ik t uppgifvas hafva något ökats 
i antal och finnas de beträffande sistnämnda distr ikt för
nämligast inom Gäfleborgs län samt omkring Siljan och i 
södra Dalarna. 

Förutom i Örebro län, där svag årgång antecknats, 
ha rapphönsen ej minskats inom Bergslagsdistriktet , hvar
emot hönstil lgången vari t klen såväl i Östra, Smålands 
och Södra distrikten som i Västra distriktets norra och 
östra delar, under det den i södra och västra delarna af 
sistberörda distr ikt var i t något bät t re . 

Morkullan, som påträffa ts endast i enstaka fall inom 
Norr- och Västerbottens läns kustland, uppgifves hafva 
funnits r ä t t a l lmänt på vissa t rak te r af Gäfle-Dala distr ikt . 
I s to r t sedt anses den dock vara i aftagande inom större 
delen af landet, ehuru den å vissa orter synes hafva före
kommit mera allmänt, såsom t. ex. å Boda kronopark på 
Öland. Enahanda förhållande har uppgifvits äfven beträf
fande beckasin. 

Sjöfågel har äfven under berättelseåret förekommit 
sparsamt med små och föga u tväxta kullar vid jaktt idens 
börjar, inom Luleå distrikt, hvilket äfven varit förhållan-
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det i Skellefteå, Umeå och Mellersta Norrlands distrikt. 
Gräsanden synes allmänt vara i aftagande. 

Fasanen, hvilken såväl under föregående år som un
der berättelseåret varit föremål för inplantering flerstädes 
å orter inom södra och mellersta delarna af landet upp 
r. o. m. Mälardalen, där den förr icke funnits, synes hafva 
benägenhet att från dessa stamorter spridas allt vidare 
och torde hafva i stort sedt ökats å för densamma lämp
liga lokaler. 

Af skogspersonalen eller genom dess försorg hafva un
der bvrättelsearet vid domstol åtal anhmigiggjorts i 157 
mål angående förbrytelser mot jaktlagarna, af hvilka mål 
til voro uppskjutna från föregående år. Under berättelseåret 
afgjordes 104 af dessa mål, hvarvid svarandena fälldes i 
87 mål och frikändes i 17. Vid årets slut voro sålunda 53 
in al oafgjorda (Bil. 21). Å dömda böter uppgingo till 7,925 
kr. och ådömd skadeersättning till 1,502,Tö kr. Motsvarande 
belopp föregående år voro 7,885 kr. i böter och 1,645,61 kr. 
i (skadeersättning. 

Skogsunderyisiiingeii. 
Statens skogsundervisning, som står under domänsty

relsens öfverinseende och meddelas vid skogsinstitutet samt 
vid 2 för inträde vid skogsinstitutet förberedande skogs
skolor och 6 skogsskolor för utbildande af bevakare, har 
till ändamål att utbilda dels förvaltande tjänstemän i skogs
staten genom en förberedande ettårig kurs vid endera Om-
bergs eller Klotens skogsskolor samt därpå följande 5 ter
miners studier vid skogsinstitutet, dels skogsförvaltare för 
de enskilda skogsägarnas behof genom en ettårig särskild 
kurs vid skogsinstitutet och dels slutligen skogvaktare och 
bevakande personal genom ettårig kurs vid en af ofvanbe-
rörda 6 skogsskolor. 

För inträde vid skogsinstitutet förberedande skogs
skolor. 

Vid Ombergs och Klotens under inspektion af direktö
ren för skogsinstitutet ställda skogsskolor, där undervisnin
gen pågår från den 15 oktober det ena till den 1 september 
det påföljande året, antogos efter pröfning af skogsinstitu
tets lärarekollegium bland 68 sökande respektive 10 och 12 
elever. 

Vid hvardera skolan har undervisningen bestridts af en 
föreståndare, hvilken samtidigt såsom jägmästare förvaltat 
revir, och en skogligt bildad underlärare. 

Då utbildningen vid skogsskolorna i främsta rummet 
har till uppgift at t lämna eleverna tillfälle att genom per
sonligt deltagande i skogsgöromål af allehanda slag för
skaffa sig en viss praktisk skoglig grund, är enligt af 
domänstyrelsen för kursen fastställdt arbetsprogram tiden i 
första hand tagen i anspråk för elevernas bibringande af 
praktisk insikt och färdighet i skogshushållning. 

Vid årets afgångspröfning den 1 september godkändes 
samtliga elever. 

Skogsinstitutet. 
Arbetsplanen har omfattat för högre kursen 5 läseter-

miner så fördelade, att under höstterminen tre och under 

Till 4 elever i högre kursen ha under året af därtill 
anvisade medel utdelats stipendier om 250 kr. hvartdera. 

Lärarepersonalen, som vid årets början utgjordes af 1 
direktör, 1 ordinarie och 1 t. f. lektor, 2 extra lektorer 
samt 5 extra lärare, har endast undergått den förändring, 
att den ordinarie lektorn lämnat institutet och i hans 
ställe förordnats en t. f. lektor. 

Dessutom hafva vid de praktiska sommaröfningarna 
biträdt 4 skogligt bildade assistenter. 

Undervisningen har bedrifvits i öfverensstämmelse med 
af domänstryrelsen fastställd läroplan och läsordning. 

Den teore t i ska undervisningen har omfattat föl
jande antal timmar: 

vårterminen två afdelningar åtnjutit undervisning samt för 
lägre kursen 2 terminer. 

Elevernas antal uppgick vid berättelseårets början till: 

Af högre kursens 17 elever i äldre afdelningen utexa
minerades 12 och af lägre kursens 14 elever aflade 12 full
ständiga, godkända prof. 

Vid årets slut utgjorde elevernas antal således: 



Skogsundervisningen. xxv 

Sålunda sysselsattes högre och lägre kursernas äldre 
afdelningar under ledning af t. f. lektorn i skogsindelning 
15—21 juli med uppmätning och taxering af 7:e och delar 
af 8:e blocken af Hamra kronopark, däraf på hvarje elev be
löpte omkring 150 har, och anställdes dessutom under samma 
tid tillväxtundersökningar å utlagda profytor samt öfvades 
eleverna uti stämpling och skogsvärdering. 

Samtidigt bedrefvos under, ledning af läraren i skogs
teknologi med högre och lägre kursernas yngre afdelningar 
å Bjurfors kronopark öfningar i skogs- och fältmätning 
samt afvägning, hvarjämte åtta dagar togos i anspråk för 
entomologiska exkursioner. 

De till Hamra kronopark under försommaren förlagda 
afdelningarna öfverflyttade den 22 juli till Bjurfors krono
park, där de till sommaröfningarnas slut den 31 augusti 
sysslade dels med inägomätning, triangulering, diknings-
planers upprättande samt kolning under ledning af läraren 
i skogsteknologi dels med gallring, stämpling samt skogs
vetenskapliga undersökningar under ledning af t. f. direk
tören, hvarjämte läraren i jordbrukslära med högre kur
sens äldre afdelning företog en exkursion för beseende af 
ett mönsterbruk i Dalarna och åt lägre kursens äldre af
delning meddelades praktisk undervisning i fråga om ekono
misk besiktning, skötsel af mindre jordbruk m. m. å krono
parken, hvaremot på grund af den inskränkta tiden den af-
sedda exkursionen i sådant syfte med högre kursen blef 
uppskjuten till höstterminen i Stockholm, då Vallstanös 
egendom i Uppland besöktes. 

De å Bjurfors kronopark under försommaren sysselsatta 
eleverna förflyttades den 21 juli till Malingsbo å Klotens 
kronopark, där under ledning af t. f. lektorn i skogsindel
ning bedrefvos öfningar i beståndsaffattning med ledning af 
äldre stomkartor, beståndsbeskrifning, linje-, profyte- oeh 
specialtaxering af bestånd, tillväxtundersökningar a en
skilda träd och bestånd samt stamanalyser. 

Å berörda demonstrationsskogar hafva eleverna under 
jakttiden med iakttagande af närmare föreskrifter ur jakt
vårdssynpunkt och inom af läraren för hvarje särskild gång 
anvisade trakter beredts tillfälle till jakt. 

Monteringen af skogsinstitutets botaniska samlingar, 
af hvilka synnerligast den del, som omfattar svampsjuk
domar, är beaktansvärdt fullständig, har under året fort
skridit, oeh hafva äfven större delen af de under året in
samlade zoologiska demonstrationsföremålen blifvit prepa
rerade och ordnade. 

Bibliotekets katalogisering har under aret i det när
maste afslutats. 

Skogsskolor för utbildande af bevakande personal. 
Såsom förut blifvit omnämndt hafva de sex skogs

skolorna — Hällnäs i Västerbotten, Bispgården i Jämtland, 
Grönsinka i Gästrikland, Bjurfors i Västmanland, Skogshall 
i Södermanland, Hunneberg i Västergötland och Kolleberga 
i Skåne — till uppgift att genom ettårig kurs utbilda 
skogsbevakare. 

Af bil. 19 framgår såväl antalet vid respektive skogs
skolor undervisade och därifrån afgångna lärlingar som ock 
till dem utdelade stipendier, å 250 kr. 

De för elevernas utbildning anordnade studieresor hafva 
haft följande omfattning: 

dels en resa med högre kursens äldre afdelning och 
lägre kursen den 28 febr.—8 mars under ledning af läraren 
i skogsteknologi till Ångermanland i syfte att gifva eleverna 
inblick i gången af större virkesdrifningar, ugnskolning, 
sågverksrörelse och trämassefabrikation, 

dels en resa med högre kursens äldre afdelning den 3 
—13 juni under t. f. direktörens ledning till södra Sverige 
och Danmark för studium af olika beståndstyper, skogs
kulturer och skogsvårdsåtgärder, hvarvid besöktes Högsjö 
bruks i Södermanlands län och Alkvetterns i Örebro län 
skogar, kronoparken Hunneberg och kronoparken Ingatorp 
m. fl. skogar i Bohus län, Gåsvadholms och Tjolöholms 
skogar i Halland samt i Danmark på Jutland, Tvaersteds 
klittplantage, Bollerdistriktets löfskogar samt danska sta
tens hedkulturer i Viborgs distrikt. 

öfning i skogskulturer och plantskolearbeten meddelades 
under t. f. direktörens ledning högre kursens yngre afdel
ning och lägre kursen å Bjurfors kronopark under tiden 16 
—29 maj, därvid under föregående år påbörjade försök dels 
med frösådd af främmande trädslag i plantskolan dels för ut
rönande af olika såddränders och betäckningsmaterials in
flytande på plantorna ha fortsatts. Nya försök med askgöd
ning samt med omskolning af granplantor till olika djup ha 
påbörjats, hvarjämte utlagts försöksyta å mosse, där sådd oeh 
plantering utförts i torfven med och utan påförande af grus. 

Under tiden 15—21 juni företogs med högre och lägre kur
sernas äldre afdelningar en exkursion under ledning af läraren i 
skogsteknologi utefter Emåns och Oreälfvens vattendrag i Da
larna i och för studium af flottning och flottledsbyggnader. 

I likhet med under föregående år voro de egentliga 
sommaröfningarna förlagda till Hamra, Bjurfors och Klotens 
kronoparker. 
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Undervisningen vid skogsskolorna, hvilka stå under in
spektion af vederbörande öfverjagmästare, handhafves af 
skogligt bildade föreståndare, som samtidigt förvalta allmän 
skog af större eller mindre omfattning, hvarjämte vid hvarje 
skola är, hufvudsakligast för ledning af de praktiska ar
betena, anställd en skogsrättare. 

Af nedanstående tablå, hämtad från redogörelsen för 
Bispgårdens skogsskola, framgår såväl undervisningens om
fattning som ock beskaffenheten af den utbildning, som vid 
lägre skogsskola meddelas. 

Praktiska arbeten. 

Statens skogsförsöksanstalt. 

Statens skogsförsöksanstalt, för hvilken Eders Kungl. 
Maj:t den 18 december 1908 utfärdat ny instruktion, har 
under berättelseåret i hufvudsak arbetat i enlighet med af 
domänstyrelsen för treårsperioden 1909—1911 fastställdt pro
gram. 

I. Skogsafdeliiingeii. Af de tidigare utlagda försöks-
ytorna för gallring hafva ytorna 3:1—IV i Norra Lycksele 
revir och 9:1—II samt 10:1—III å Jönåkers häradsallmän-
ning reviderats. 4 nya gallringsytor hafva utlagts och 
bearbetats i granskog å Skarhults kronopark i Malmöhus 
revir, hvarjämte tvenne reserverade gallringsytor i tallskog 
å Jönåkers häradsallmänning bearbetats. 

För undersökning af tillväxten m. m. i olika bestånd 
hafva dels tvenne äldre försöksytor reviderats, dels nya 
ytor utlagts och bearbetats. Af dessa äro två tillfälliga 
förlagda i försumpad blandskog i Norrland (Degerfors revir) 
äfven i ändamål att påvisa åldersförhållanden och föryng-
ringsmöjligheter i dylika bestånd. 6 fasta försöksytor hafva 
utlagts i björkskogar, 1 fast och 2 tillfälliga i granskogar 
och 2 tillfälliga i blandskogar af tall och gran och 1 till
fällig i aspskog; alla dessa ytor ligga i mellersta Sverige. 
I södra delarna af landet hafva utlagts 3 tillfälliga ytor 
i bokskog och 3 i ekskog. 

Frågan huruvida tallfrö vid skogsodlingar i Norrland 
bör hämtas från sydligare eller lägre belägna trakter än 
skogsodlingsplatsen har upptagits till ingående behandling. 
I sådant syfte har genom statens revirförvaltare och genom 
enskildes skogsförvaltare insamlats inalles 24 stycken kott-
partier från Norrland, mellersta Sveriges skogsbygder och 
Småland. Dessa kottpartier hafva utklängts vid statens 
fröklängningsanstalt i Finnerödja, och fröet har genom bi
stånd af intresserade skogsmän utsatts i plantskolor på 
olika ställen i Norrland. Sålunda utsåddes på våren fröet 
i Gellivare, vid Hällnäs och Bispgårdens skogsskolor, i 
Norra Jämtlands och Särna revir samt vid Ockelbo. På 
hösten hafva frö-serier utsatts å Alträsk kronopark i Bodens 
revir samt i Alfdalen. Efter vårsådden hafva plantorna i 
allmänhet kom mit upp synnerligen rikligt, så att ett stort plant-
material förefinnes för de planlagda försöken. — Under som
marens resor hafva lämpliga kulturfält utsetts inom Bodens, 
Norra Lycksele och Degerfors revir. 

En undersökning angående färgning af skogsfrö har verk
ställts för att utröna, huruvida en förordning om handel med 
och införsel af skogsfrö, liknande den af Eders Kungl. Maj:t 
den 5 febr. 1909 utfärdade angående införsel samt handel 
med vissa slag af utländskt frö, lämpligen kan införas-
Undersökningen har visat, att en dylik förordning kan blifva 
effektiv för barrträdsfrö, om tillräckligt stor kvantitet färg
ämne användes, men däremot ej för de vanligare slagen af 
löfträdsfrö. En närmare redogörelse för dessa undersök
ningar kommer att publiceras, så snart Eders Kungl. Maj:t 
utfärdat den väntade förordningen i ärendet. — Slutligen 
ha några smärre jämförande groningsförsök med tallfrö ut
förts enligt olika metoder. 

Teoretisk undervisning. 
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Utredningen om de för sydsvenska ljunghedarna lämp
ligaste trädslagen har under året påbörjats under en gemen
sam resa, som anstaltens botanist och föreståndare företagit 
dels till Jylland och dels till Halland. 

För belysande af frågan om förbandets inverkan vid 
skogskulturer har en serie försöksplanteringar med gran 
utförts af jägmästaren i Malmöhus revir å Skarhults krono
park. Denna försöksserie har af skogsförsöksanstalten in
registrerats och beskrifvits. 

Frågan om lämpligheten af att i landets skogar upp
draga främmande skogsträd har underkastats förberedande 
behandling, öfver 6,000 cirkulär hafva utsändts med be
gäran om upplysningar om förefintliga försöksplanteringar. 
Dessutom har försöksytan 4 i sibirisk lärkplantering (Norra 
Lycksele revir) reviderats och en tillfällig yta utlagts i 
liknande plantering i Norsjö. A Jönåkers häradsallmänning 
har vidare utlagts en fast försöksyta i plantering af tall, 
gran och sibirisk lärk. Under öfriga resor hafva dessutom 
förekomster af främmande skogsträd antecknats och stude
rats. 

En undersökning af i Sverige förekommande bestånd af 
tall och gran, uppdragna utaf frö af utländsk, företrädesvis 
tysk härstamning har anförtrotts åt afdelningens assistent, 
som utlagt 2 större och några mindre tillfälliga försöksytor 
samt i öfrigt studerat dylika bestånd i Uppland, Dalarna, 
Västmanland, Värmland, Närke, Östergötland och Småland. 

Förutom de nämnda fältarbetena har föreståndaren före
tagit rekognosceringsresor och antecknat lämpliga försöks
bestånd samt besökt 132 af de äldre försöksafdelningarna. 

Under året hafva inalles tagits 574 profstammar, däraf 
167 tallar, 151 granar, 127 björkar, 20 aspar, 14 drufekar, 
13 stjälkekar, 64 bokar, 14 annbokar, 2 askar och 2 almar. 
Vidare hafva fällts och transporterats till försöksanstalten 
38 analysstammar af tall, gran, björk, asp, drufek, bok och 
ask. Dessa senare hafva under året hunnit bearbetas. In-
arbetena hafva vidare bestått i förberedande bearbetning af 
det insamlade materialet. — Härjämte har afdelningens assi
stent genom forskning i landtmäterikontoret och riksbiblio" 
teket afslutat en delvis' förut påbörjad längre historisk 
skildring af bokskogen inom Östbo och Västbo härad af 
Småland, och föreståndaren har verkställt en bearbetning 
af kronojägarnas rapporter för året om kött- och frötillgången 
i landet. Slutligen hafva litteratursammandrag uppgjorts i 
frågor, hvarmed försöksanstalten f. n. är sysselsatt. 

Förutom de ofvan nämnda cirkulären för uppgifter om 
förekomster af främmande skogsträd i landet hafva af af
delningen utsändts 2,410 st. frågeformulär för erhållande af 
uppgifter om förefintliga rena, fallslutna björkbestånd, slutna 
bestånd af ädla löfträd, platser för skogsodlingsförsök med 
tallplantor i Norrland, planteringar eller sådder af tall eller 
gran, som på samma mark utförts med olika förband, be
stånd af tall och gran, uppdragna ur frö af tysk härkomst, 
uppgifter om på olika sätt gallrade bestånd samt om rikt 
och ofta kottebärande tallbestånd i Norrland. 

II. Botaniska afdelningen. Första delen af berättelse
året ägnades hufvudsakligen åt en förberedande bearbetning 
af samtliga de undersökningar, som anstalten för närvarande 
har på sitt program. Resultatet af detta arbete har i största 

korthet omnämnts i den berättelse Öfver försöksanstaltens 
verksamhet, som inlämnades till domänstyrelsen med an
ledning af det i april hållna treårsmötet. Denna berät
telse finnes publicerad i anstaltens meddelanden för år 1909, 
till hvilken därför hänvisas. Den öfriga delen af arbets
perioden januari—maj ägnades åt utarbetandet af afhand-
lingar och uppsatser, som antingen redan puclicerats eller 
inom den närmaste framtiden komma att publiceras från 
afdelningen. 

Tiden från slutet af maj—september månader upptogs 
till väsentlig del af arbeten och undersökningar i fria fäl
tet. Uuder våren och försommaren fortsatte assistenten 
sina studier öfver granens formrikedom med särskild hänsyn 
till de olika granformernas skogliga värde. Dessa studier 
kompletterades i år med pollineringsförsök, hvarvid hon
blommorna befruktades, under iakttagande af nödiga för
siktighetsmått, med pollen från hanblommor på samma 
träd. De härigenom bildade kottarna ha utvecklat sig 
synnerligen vackert, hvarför de förmodligen innehålla dug
liga, grobara frön. Såväl dessa kottar som andra sådana 
från utmärkta typträd komma att under den närmaste ti
den insamlas för studier öfver formernas ärftlighet. Dessa 
studier voro förlagda till kronoparken Sundsmarken inom 
Tivedens revir. 

Under våren utsågs äfvenledes ett lämpligt försöksfält 
i Stockholms närhet för studiet öfver tallformernas ärft
lighet. 

Under högsommaren anlades vid kronojägarebostället 
Fagerheden inom Piteå revir ett försöksfält å en svårför-
yngrad tallhed. Med stöd af de erfarenheter, som förut 
vunnits angående markens beskaffenhet i svårföryngrade 
tallhedar, anlades detta försöksfält i afsikt att utfinna 
lämpliga kulturmetoder å dylika marker. Fältet besåddes 
sedermera på senhösten med tallfrö från orten. Detta för
söksfält omfattar en areal af 6,000 kvm. och 10 olika kultur
metoder, men lämnar utrymme för flera försök. A krono
parken Kulbäcksliden inom Degerfors revir anlades ett större 
försöksfält i en försumpad granlid. Arealen uppgår till 6 har. 
Inom försöksfältet finnas olika stadier af försumpad skogs
mark och 18 brunnar för undersökning af grundvattensstån
det i marken. Samtidigt med försöksfältets anläggande 
uppgjordes en noggrann karta öfver detsamma af diknings-
ledaren i Umeå distrikt. 

Under hösten företog assistenten en resa i södra Norr
land för att studera tallen inom gränsområdet för den nord
liga och sydliga tallformen. Botanisten företog i början af 
sept. tillsammans med föreståndaren en resa i Danmark 
(med särskildt anslag). Därefter besöktes ljunghedarna i 
södra Halland, där försök för kommande år planerades. Den 
återstående delen af september månad ägnade botanisten åt 
en öfversiktsresa genom Värmland föl» studier i och för den 
föreslagna försökstaxeringen i detta landskap. 

Den återstående delen af året oktober—december har 
upptagits af innearbeten. De genom frågecirkulär erhållna 
uppgifterna om de ädla löfträdens förekomst inom landet 
ha fullständigt inlagts å generalstabens kartor i skalan 
1:100,000. För att erhålla närmare kännedom om gråbarr-
sjukans uppträdande och förekomst inom landet ha från an-
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stalten utsändts något öfver 500 frågecirkulär. Et t hundra
tal af dessa ha redan inkommit med svar. 

A anstaltens laboratorium ha påbörjats försök för att 
utröna den betydelse, som upphettning af jorden äger för 
kväfveomsättningen i humuslagret. Försöken afse att när
mare klargöra eldens betydelse för föryngringen och skogs
typernas omvandling. I samband med dessa studier stå en 
del undersökningar öfver salpeterbildande bakteriers före
komst och utbredning i våra skogsmarker. 

Liksom förut har en stor del af innearbetet bestått i 
författandet af uppsatser, afsedda för anstaltens .»medde
landen». 

Finanserna. 

1 domänstyrelsens underdåniga berättelse för föregå
ende år har styrelsen beträffande finanserna lämnat redo
görelse dels öfver för skogsväsendet beviljade anslag eller 
eljest anvisade medel och därmed under året bestridda ut
gifter, dels öfver å anslagen uppkomna besparingar samt 
dels slutligen öfver den behållning, som uppkommit, sedan 
berättelseårets samtliga utgifter för skogsväsendet afdra
gas från bruttobeloppet af därunder influtna statens skogs
medel. Beträffande utgifterna ha sådana, som bestridts af 
medel från reservationsanslaget, redovisats detaljeradt för 
hvarje revir, under det att med andra anslag bestridda ut
gifter upptagits i för hela riket gemensamma summor. 

De statsverkets skogsmedel, som under ett berättelse-
år redovisats såsom i»flutna, hafva emellertid icke stått i 
närmare samband vare sig med under samma år skedda af-
verkningar och försäljningar eller med därunder för skogs
väsendet hafda utgifter. Skogsmedlen hafva nämligen i 
hufvudsak influtit på grund af under ett föregående år gjor
da skogsförsäljningar, under det att den afverkning eller 
skogsförsäljning, som ägt rum under berättelseåret, endast 
till en mindre del lämnat valuta under samma år. öfver
ensstämmelse mellan de mängder virke m. m., som uppgif
vits hafva under året försålts, och under samma år influt
na skogsmedel har således icke förefunnits. 

Med användt uppställningssätt ifråga om redogörel
sen öfver skogsväsendets finanser har ej heller erhållits en 
för hvarje revir öfverskådlig sammanställning beträffande 
årets afverkning och försäljning m. m. från statens sko
gar samt däremot svarande inkomster och utgifter. 

Emellertid är åt skogsstaten anförtrodd skötsel och 
vård ej blott af kronans skogar utan ock af stor del 
andra allmänna skogar, hvilkas afkastning icke ingår bland 
statsverkets skogsmedel, hvarjämte det åligger skogssta
tens personal utöfva uppsikt och kontroll öfver skogssköt
seln dels å öfriga allmänna skogar dels i stor omfattning 
å vissa enskilda skogar i Norrland och Dalarna. Ur domän

styrelsens föregående berättelse framgår likväl icke, i hvil
ken omfattning skogsstatspersonalen under ett berättelse-
är varit upptagen med arbete å ena sidan å kronans skogar, 
från hvilka afkastning ingår till statsverkets skogsmedel, 
och å andra sidan å öfriga allmänna eller enskilda skogar. 

Då det synts domänstyrelsen önskvärdt, att den ofull
ständighet, som uti berörda afseende onekligen funnits, 
i möjligaste mån måtte blifva afhjälpt, har styrelsen före-
skrifvit uti sina under berättelseårets första månad utfär
dade reglementariska föreskrifter till efterrättelse vid 
skogsstatens tjänsteförvaltning, att vederbörande förval
tande skogstjänstemän skola årligen afgifva en samman
ställning öfver afverkningen och det ekonomiska utbytet 
från respektive förvaltningsområdens samtliga skogar, 
hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, och 
har med användning utaf i följd häraf inkomna och i do
mänstyrelsen bearbetade uppgifter upprättats befogade bil. 
1 upptagande omförmäld sammanställning revirvis. 

De i sammanställningen angifna afverkningsbelopp, 
förutom det virke, som utlämnats till utsyningsberättigade 
eller til i diverse ändamål för respektive skog eller revir, 
hafva mnder året försålts för motstående försäljningsbelopp 
under »inkomster», men är därmed icke sagdt, att försälj
ningsmedlen inlevererats under året, utan torde de till 
största del komma att inflyta först under ett kommande år. 

Utgifterna hafva utan hänsyn till de skilda anslag, 
hvarmed de bestridts, fördelats dels i »ordinarie» dels i 
»extra ordinarie» utgifter. Till den senare gruppen har hän
förts utgifter för sådana arbeten som för viss skog äro af 
mera tillfällig art, såsom större, mera sällan återkommande 
byggnadsarbeten, större väg- och dikningsarbeten, telefon
anläggningar m. m., äfvensom kostnader för skogsindelning. 

Bland »ordinarie» utgiftsposter är särskildt att be
märka »aflöningar och arfvoden» till skogspersonalen. Enär 
sammanställningen af ser endast de skogar, hvilkas af
kastning tillföres statsverkets skogsmedel, och då, så
som här förut erinrats, skogsstatens såväl förvaltande som 
bevakande personal i stor omfattning har att, förutom åt 
hushållningen med de egentliga statsskogarna äfven ägna 
arbete åt skötseln af och tillsynen å andra skogar, ha till 
personalen utgående aflöningar och arfvoden fördelats på 
egentliga statsskogar och på skogar af annat slag i för
hållande till det arbete, som ansetts hafva utgjorts å sko
gar till de skilda grupperna (Bilaga 22). 

I sammanställningen uti bil. 1 äro alltså under utgifts
posten »aflöningar och arfvoden» införda endast de belopp, 
som efter fördelning ansetts böra komma på de egentliga 
statsskogarna. 

Hvad beträffar sammanställningens utgiftsposter »ut-
synings- och stämplingskostnad» samt »afverknings- och 
förädlingskostnad» skulle de, såsom här förut antydts, stå 
i öfverensstämmelse med under året skedd utsyning, af
verkning och försäljning af skogsprodukter, så att de kost
nader, som föranledts af dessa senare åtgärder, motsvarade 
nämnda utgiftsposters belopp. Sådant har dock ej allestädes 
kunnat till fullo genomföras. I fråga om virke, som under 
året försålts sedan det genom skogsförvaltningen af-
verkats eller på ett eller annat sätt förädlats, kunna näm-
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ligen vissa afverknings- m. fl. arbeten hafva utförts och 
kostnaderna därför redovisats i vederbörande kassaredogö
relse redan et t föregående år, i hvilka fall berättelseårets 
förenämnda utgiftsposter upptaga ett däremot svarande 
för litet belopp. I motsats häremot kunna utgiftsposterna 
i fråga i vissa fall omfatta utgifter, som icke beröra årets 
försäljning, i de t a t t under berättelseåret, synnerligast dess 
senare del, nedlagts kostnader för afverkning m. m. af 
skogsprodukter, som försäljas först et t kommande år. Enär 
berörda oegentligheter dock ej torde kunna afhjälpas annat 
än genom i revirexpeditionen anordnad vidlyft ig bokföring 
med skilda konton för så godt som samtl iga afverknings-
poster utan däremot svarande prakt isk ny t ta , har domänsty-
relsen icke anset t nödigt vidtaga å tgärder härför, synnerli
gast, som det anmärkta förhållandet ej torde hafva nämn
värdare inverkan annat än i undantagsfal l och beträffande 
vissa revir. 

Då domänstyrelsen utfärdade omförmälda föreskrifter 
t i l l skogstjänstemännen i fråga om bland annat afgifvande 
af primäruppgifter t i l l berörda sammanställning, infordra
de styrelsen äfven uppgift å beräknadt värde på under 
berättelseåret afgiftsfrit t dels ut lämnadt virke dels upp
låten s lä t ter och mulbete. I fråga om dessa uppgif
ters aflämnande har emellertid uppstå t t missförstånd, i 
det a t t en del tjänstemän i beräknadt värdebelopp upp
tagi t värdet å a l l t u t lämnadt virke m. m., som icke direkt 
försålts, då däremot afsikten vari t , a t t däri skulle intagas 
värdet å allenast sådant virke eller sådan slät ter m. m., 
som ut lämnats t i l l utsyningsberät t igade, hvi lka för rätt-
t i l l virkesfång m. m. icke er lagt eller ålegat utgifva till 
s ta tsverkets skogsmedel ingående arrenden eller andra af-
gifter. Då al l tså de erhållna uppgifterna icke var i t af lik
artad beskaffenhet och tiden icke t i l lå t i t infordrande af 
nya, omarbetade uppgifter, ha de icke kunnat intagas i do
mänstyrelsens sammanställning afseende år 1909. 

Enär således från statens skogar u t lämnats en å vissa 
orter r ä t t afsevärd virltesmassa, för hvilken skogsväsendet 
hade bort godtskrifvas, u tan a t t så nu kunnat ske, är den 
af berättelseårets sammanstäl lning framgående nettobehåll
ningen mindre än den i verkligheten var i t . Berörda för
hållande utöfvar nämnvärdare inflytande synnerl igast be
träffande de sydligare dis tr iktens revir, då därinom, ofta 
t i l l s tor t antal , befintliga skogar t i l l Statens utarrenderade 
jordbruksdomäner i regel ej lämna större afkastning, än 
a t t den åtgår t i l l arrendatorns husbehof, i följd hvaraf, 
då arrendena icke ingå till s tatsverkets skogsmedel, skogs
väsendet inom reviret på grund af förberörda förhållande 
ej kunnat godtskrifvas för detta å statsskogarna afverkade 
virkes värde. 

Af sammanställningen framgår: 
att under året utsynade och försålda skogsprodukter 

å de egentliga statsskogarna, t i l lsammans 2,418,164-t;5 kbm. 
motsvarande 0,09 kbm. per hektar duglig skogsmark, för
sålts för t i l lsammans 9,615,068-25 kronor, a t t arrendemedel 
och diverse inkomster uppgåt t t i l l 395,31954 kronor och 
följaktligen samtliga inkomsterna utgjort 10,010,387-79 kro
nor; 

att årets ordinarie utgifter uppgåt t t i l l 2,999,067-15 

V—102914. Domänityrelsmt berättelse för är 1909. 

I l ikhet med under föregående år lämnas dels här nedan 
dels i bil. 23, 24 och 25 redogörelse öfver såväl t i l l stats
verket under året influtna skogsmedel som til l skogsvä
sendet för året anvisade anslag och med dem bestridda ut
gifter. 

I föregående årsberättelse uppgafs taxeringsvärdet af 
dåvarande kronoparker, flygsandsfält, kronoöfverloppsmarker 
och ti l l kronan återfallna stockfångstskogar t i l l 99,435,998 
kr. Lägges till denna summa värdet af under året. inköpta 
kronoparker, erhålles för samtliga ifrågavarande skogar vid 
berättelseårets slut ett totalvärde af 100,923,403 kr. 95 öre. 

Sammanlagda beloppet af under berättelseåret influtna 
statsverkets skogsmedel uppgick till 8,799,822 kr. 64 öre 
(Bil. 23), motsvarande 9,540,240 kr. 83 öre föregående år. 

kronor och extra ordinarie utgif ter till 332,334 kronor 
eller sammanlagda utgifterna 3,331,401-15 kronor; 

att behållningen med inberäkning af samtliga utgifter 
utgjort 6,678,986-64 kronor eller per hektar duglig mark 
1-81 kronor, och behållningen med frånräkning af extra or
dinarie utgif ter 7,011,320-64 kronor eller per hektar dug
lig mark 1-90 kronor. 

Under det a t t förestående nettobehållning från de e-
gentl iga statsskogarna, 6,678,986-64 kronor, anger den be
hållning, som beräknats uppkomma, sedan å dessa skogar 
belöpande driftkostnader för året fråndragits de inkomster, 
som på grund af årets försäljningar eller aftal skola kom
ma a t t tillföras statsverkets skogsmedel antingen under 
berättelseåret eller, på grund af särskild öfverenskommelse, 
först senare, framgår af nedanstående tablå nettobehåll-
ningen af statsverket under året tillförda skogsmedel från 
de egentliga statsskogarna. 

Tablåns uppgift i fråga om under året influtna skogs
medel är hämtad ur bil. 23, från hvilkens medelsbelopp dock 
afdragits utsyningsafgifter och ersät tning för skogssköt
seln, då de inkomster, som därmed afses, influti t på grund 
af skogsstatens bestyr med andra skogar än de egentliga, 
s tatsskogarna. 
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För skogsväsendet under år 1908 beviljade, å rikssta
tens nionde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 24): 

Dessa medel utgjordes af: 

De särskilda distrikten bidrogo till skogsmedlen med 
följande belopp: 

Den enligt nådiga brefvet den 29 november 1889, an
gående reglering af skogsstaten, statsverket under året 
tillgodokoinna och bland statsverkets skogsmedel upptagna 
ersättning för skötsel af och ntsyning å vissa skogar har 
utgjort (se Bil. 23): 

Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt domänstyrel
sens räkenskaper uppgått till följande belopp (Bil. 24 och 25): 

l:o) För skogsskötseln å ecklesiastika 
boställen: 

2:o) För skogsskötseln å häradsall-
männingar: 

3:o) Utsyningsafgifter för de norra 
länen: 

Extra ordinarie anslag (9:e hufvudtiteln): 

Ordinarie anslag (9:e hufvudtiteln): 



Af ecklesiastika skogsmedel, omförda till ecklesiastika 
boställenas skogsfond, utbetalades för skogsindelning, skogs
odling, hägnad, dikning m. m. sammanlagdt 51,112 kr. 65 öre. 

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

Från sagda medel utbetaltes för skogsförvaltningskost
nader 89,978 kr. 98 öre samt enligt fastställda hushållnings
planer eller eljest gällande bestämmelser till boställshaf-
vare m. fl. 220,342 kr. 1 öre. 

Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes där
jämte till: 

Kronor. 

Till jämtländska renbetesfjällens skogsmedel, afsedda för 
inköp af marker till dessa fjälls utvidgning, inflöto under 
året genom försäljning af skogseffekter m. m. 71,200 kr. 44 
öre, hvaremot utbetalades till virkesutstämpling, arfvoden till 
biträdande jägmästare i tre revir, skogsbevakning, rese
ersättning m. m. 57,616 kr. 98 öre. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesistika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning och kontroll, hafva 
under året influtit 1,011,811 kr. 80 öre, hvaraf från: 

Nettobehållningen under de närmast föregående åren 
utgjorde: 

Besparingarna å anslagen utgjorde: 

å bestämda anslaget för skogsstaten och. statens 
skogsläroverk 1,819'U 

h varjämte enligt styrelsens räkenskaper beMUning förefanns 
vid årets slut dels å reservationsanslaget af 235,391 kr. 
46 öre och dels å extra anslagen till reglering af flottleder 
i de norrländska länen äfvensom i Kopparbergs, Västman
lands och Örebro län af 702,105 kr. 33 öre och till afdik-
ningar å kronans skogar i de norrländska länen och i 
Kopparbergs län 3,249 kr. 60 öre. 

Sedan från bruttobeloppet af statsverkets skogsmedel 
8,799,822 kr. 64 öre jämte till anslagen hörande uppbörd 
84,923 kr. 65 öre af räknats samtliga utgifter, nämligen: 
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Skogsadministrationen. 

Nedanstående tablå meddelar uppgift å den inom hvarje 
distrikt under berättelseåret tjänstgörande skogspersonalen. 

Dessutom hafva varit anställda: för den enskilda skogs
vården 3 skogsingenjörer; för ordnande m. m. af kronans flott-
leder 1 flottledsingenjör oeh 1 assistent samt 2 arbetsför
män. 

Statens markinköp. 

Såsom ofvan är nämndt, har under berättelseåret i öf
verensstämmelse medsärskilda nådiga beslut för statens räk

ning förvärfvats skogsmark i flera orter för bildande af nya 
eller utvidgning af äldre Icronoparlcer. För såväl de köp, 
som under året afslutats, som ock förut verkställda sådana 
köp redogöres i nedanstående tabell: 
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och utgör alltså hela det belopp, hvarför mark för bildande af eller t i l lökning i kronoparker inköpts, 22,192,r>10 kr. 97 öre. 

Stockholm den 31 december 1910. 

Underdånigst 

KARL F R E D E N B E R G . 

J. MEVES. TH. ÖRTENBLA1). FREDRIK GIÖBEL. TH. HERMELIN. 

A Ifred Wi<jelinfs. 
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