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TILL KONUNGEN. 

Jämlikt nådiga instruktionen för domänstyrelsen den 16 
oktober 1908 la r styrelsen i underdånighet afgifva berät
telse om skogsväsendet i riket år 1910. 

Allmänna skogar. 
Ytvidd och arealförändringar. Då fullständiga, detaljerade 

uppgifter öfver de allmänna skogarnas ytvidd endast hvart 
femte år inflyta i domänstyrelsens underdåniga berättelse 
öfver skogsväsendet och mellanliggande år däri allenast 
redogöres för verkliga genom byte, köp eller försäljning 
af mark m. m. uppkomna rubbningar, men ej för sådana 
skenbara arealförändringar, som förorsakats däraf, at t det 
vid uppskattnings- m. fl. förrättningar vunnits säkrare känne
dom om ?kogarna, framträder resultatet af alla under årens 
lopp skeende växlingar först genom redovisningen af de skilda 
skogarnas areal vid hvarje femårsperiods slut. 

Kronoparkernas areal, som i den gångna femårsperiodens 
förut afgifna berättelser angifvits: 

utgjorde vid slutet af år 1910 4,606,932 23 hektar. (Bil. 1.) 

Under berättelseåret uppkomna förändringar af någon 
betydenhet i fråga om kronoparkernas areal hafva förorsakats 
af följande omständigheter: 

äds at t mark för bildande af nya eller för utvidgning 
af äldre kronoparker utaf staten inköpts inom Västerbottens, 
Jämtlands, Kopparbergs, Västmanlands, Örebro, Värmlands, 
Södermanlands, Östergötlands, Skaraborgs, Jönköpings, Kro
nobergs, Hallands och Malmöhus län, utgörande detta mark-



dels at t jämlikt särskilda nådiga beslut den 5 augusti 
och 8 december 1910 till kronoparker blifvit afsatta af förra 
kronoegendomarna Äkeräng och Önet i Östra Jämtlands 
revir respektive 6180 och 9520 ha r ; 

dels a t t jämlikt nådigt bref den 25 september 1908 krono
domänen Gustås om sammanlagdt 393-70 har inom Arvika re
vir f. o. m. den 14 mars 1910 blifvit till kronopark afsatt; 

dels a t t i enlighet med nådiga bestämmelsen den 27 
mars 1908 kronodomänen Linheden med en totalareal af 
333-80 har inom Dalslands revir förklarats som kronopark 
från den 14 mars 1910; 

hvilken areal emellertid vid slutet af år 1910 hade sjunkit 
t i l l 143,885-48 har. (Bil. 6, 7 o. 10.) 

Under berättelseåret inträffade arealförändringar, oaf-
sedt nominella sådana, hafva uppkommit 

dels därigenom at t länsmansbostället Upplanda krono
gård om 61-60 har i Eksjö revir till statsverket indragits 
och för dess räkning utarrenderats; 

dels därigenom att, såsom under »Kronoparker» är fram
hållet, delar af kronoegendomarna Äkeräng och Önet i Östra 
Jämtlands, samt kronodomänerna Gustås i Arvika och Lin
heden i Dalslands revir med en sammanlagd areal af 884-50 
har förklarats som kronoparker; 

dels genom försäljning jämlikt särskilda nådiga beslut 
af följande kronoegendomar med en sammanlagd utmarks
areal af 943-43 har, nämligen: 

Malavi n:r 5 i Askersunds revir, PMeby och Nyby i 
Enköpings revir, Bosered i Gripsholms revir, Idebo med 
Hästhagen samt Berga i Kinda revir, Härja Vestergård och 
Fridened Brogård i Vartofta revir, Svartebo i Kinne revir, 

samt vid berättelseårets slut 1,051,06488 har. (Bil. 4.) 

Ytvidden af kronolägenheter, holmar och slcär, som senast 
redovisades i 1905 års berättelse och då uppgafs vara 1,47508 
har, uppgår nu ti l l 3,21704 hektar, hvilken arealökning 
nästan uteslutande är beroende därpå, att uti årets afgifna 
arealförteckning däröfver med större fullständighet än uti 
senaste femårsredogörelse kunnat upptagas kronan tillhörande 
fastigheter och områden af ifrågavarande slag. (Bil. 5.) 

Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande sko
gar, såväl de hvilka åtfölja arrendet som dé, hvilka äro 
därifrån undantagna, äfvensom skogar t i l l af tjänsteinnehaf-
vare ännu disponerade militieboställen omfattade 

har ej undergått någon verklig förändring under berättelse
året, men genom därunder vunnen noggrannare kännedom 
om deras ytvidd har utrönts a t t denna vid 1910 års slut 
belöpte sig till endast 1,216,780-81 har. (Bil. 2.) 

Kronoflygsandsplanteringarnas ytvidd är sedan år 1905 
så godt som orubbad och uppgick vid 1910 års slut till 
1,349-18 har. (Bil. 3.) 

Renbetes fjällens sltogar omfattade 

dels slutligen at t i enlighet med köpebref den 28 och 
30 april 1910 från Kårestads och Kosta kronoparker inom 
Värends revir försålts respektive 0-38 och 42-06 har. 

Kronobfverloppsmarlternas areal, uppgående 

Allmänna skogarnas ytvidd och arealförändring. II 

förvärf enligt längre fram i denna berättelse under rubrik 
sstatens markinköp» meddelad förteckning tillsammans 
6,381-38 hektar; 

dels at t jämlikt nådigt bref till kammarkollegium den 
21 oktober 1910 det genom laga kraftvunnet utslag till 
kronan afträdda krononybygget 1 mantal Hällkölen n:r 1 i 
Råneå socken, omfattande en areal af sammanlagdt 1,827-45 
hektar, ställts under skogsstatens omedelbara vård och förvalt
ning för att tilläggas kronoparken Sörliden inom Råneå revir; 

dels at t det på grund af nådigt beslut den 31 augusti 
1910 till kronan genom laga kraftvunnet utslag återfallna 
krononybygget 3/32 mantal Muddusträsk n:r 1 om 2,420 20 
hektar ställts under skogsstatens omedelbara vård och för
valtning för at t t i l läggas kronoparken Råneträsk inom Stor
backens revir: 

dels a t t jämlikt nådigt bref den 25 februari 1910 f. d. 
Kvickjocks klockareboställe 15/64 mantal Kvickjock n:r 2, be
läget inom Pärlälfvens revir och omfattande en sammanlagd 
ytvidd af 59303 har, förklarats som kronopark; 

dels a t t på grund af nådig bestämmelse af den 18 
november 1910 det inom Arvidsjaurs revir belägna nybygget 
Larsro om tillsammans 4207 har t i l lagts kronoparken Svärd
landet inom samma revir; 

dels at t nedanstående stockfångstskogar jämlikt särskilda 
nådiga beslut och efter med vederbörande sågverksägare träf
fade aftal till kronan återfallit: 



Sedan under berättelseåret länsmansbostället Upplanda 
kronogård om 61-69 har inom Eksjö revir till statsverket 
indragits och för dess räkning utarrenderats, uppgår ifråga
varande skogars areal till 12,46827 har. Den ökning, dessa 
skogar synes ha undergått, är emellertid endast skenbar och 
har sin förklaring däruti, at t ett flertal skogsstatsboställen, 

Arealminskningen härleder sig hufvudsakligast från om
fattande försäljningar af inom Bohus revir belägna kungl. 
Hvitfeldtska stipendiehemmanen tillhörande utmarksområden. 

Städers skogar. Under femårsperioden har, jämlikt kungl. 
förordningen den 24 juli 1903 angående förvaltningen af 
städernas skogar, tillkommit ifrågavarande kategori af all
männa skogar. De upptogo vid redogörelseårets slut en areal 
af 34,785-05 hektar. (Bil. 19.) 

Arealen af kronohemman och nybyggen i de norra länen, 
hvarom uppgifter i föregående berättelser ej lämnats, har i 
förevarande redogörelse redovisats i särskild förteckning. 
(Bil. 20.) Deras areal uppgår till 720,585-74 hektar. 

Såsom häraf framgår, företer den för berättelseåret med
delade uppgiften jämförd med föregående års arealsiffror en 
betydande ökning, hvilken emellertid t i l l hufvudsakligaste 
del uppkommit därigenom, a t t inom Kalix revir belägna kol-
fångstskogen, Rån- och Bergön, som genom nådigt beslut 
den 8 jan. 1907 tilldömts kronan, först nu blifvit här redo
visad. (Bil. 9.) 

Civila boställenas skogar hade 

Dessa skogars ytvidd uppgår sålunda vid berättelseårets 
slut till 64,795-08 hektar. (Bil. 8.) 

Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar 
angåfvos i 1908 års berättelse omfatta 1,67228 har mindre 
areal än året därförut, på grund af a t t Tunabergs koppar
verks allmänning inom Nyköpings revir ej längre upptogs 
bland allmänna skogar, och bibehölls äfven i berättelsen för 
år 1909 den sålunda minskade arealen. Då denna bergverk
skog emellertid fortfarande får betraktas som allmän skog, 
är den i förevarande berättelse åter upptagen tillsammans 
med andra skogar af berördt slag. 

Vid slutet af berättelseåret, under hvilket ej någon verk
lig men väl nominell förändring af ytvidden ägt rum, hade 
ifrågavarande skogar en totalomfattning af 36,10918 hektar 
motsvarande: 

Ingeshult i Marks revir, Torpane och Kolleröd i Bohus re
vir, Hul tsby n:s 5 och 7 i Kalmar revir, Skulatorp i Sun-
nerbo revir samt Väderlanda och Långseryd i Värends revir; 

dels därigenom att kronoegendomen Stallbacka samt 
del af kronodomänen Sylta jämte 8 holmar i Eöta älf, till
sammans utgörande 146-80 har, till förvaltning öfvertagits af 
Trollhätte kanal och vattenverk; 

dels ock slutligen därigenom at t 1/8 mantal iitt. A af 
kronoegendomen Berg n:r 2, 183/1000 mantal l i t t . Lb samt 
3/8 mantal Bräcke med undantag af torpet Grikstorp inom 
Dalslands revir, inalles uppgående t i l l 9958 har, försålts. 

Arealen af utbrutna stockfångstskogar, belöpande sig år 
1906 till 82,458-13 och år 1907 ti l l 80,659-11 hektar, har där
efter bibehållit sig oförändrad ti l l dess under berättelseåret, 
såsom under »Kronoparker» närmare är angifvet, t i l l kronan 
återfallit: 

Allmänna skogarnas ytvidd och arealförändring. 

hvilkas ytvidd förut redovisats i samband med de krono
parker, hvarå de varit belägna, nu upptagits i vederbörande 
arealförteckning öfver de civila boställenas skogar. (Bil. 11 
och 12.) 

Ecklesiastika boställenas skogars areal omfattade: 

III 

och vid berättelseårets slut 353,741-80 har. Ehuru, såsom 
framgår af nedanstående uppgifter, de under berättelseåret 
skedda arealförändringarna äro jämförelsevis obetydliga, af
viker sistberörda vippgift det oaktadt ganska afsevärdt från 
den för år 1909 meddelade, hvilket förhållande i hufvudsak 
är beroende däraf, at t vid under femårsperioden verkställda 
indelningsförrättningar erhållits noggrannare kännedom om 
resp. skogars ytvidd och har detta förhållande först i nu 
meddelade arealförteckning (Bil. 13, 14 och 15) framträdt. 

Under redogörelseåret skedda arealförändringar hafva 
uppkommit, 

dels därigenom att jämlikt nådigt bref den 25 februari 
1910 f. d. Kvickjocks klockareboställe om 500-90 har inom 
Jockmocks revir förklarats som kronopark; 

dels därigenom a t t jämlikt högsta domstolens under be
rättelseåret afkunnade utslag den inom Norra Hälsinglands 
revir belägna Kyrkön om 5-52 har, hvilken ansetts tillhöra 
Jerfsö sockens kyrkoherdeboställe, tilldömts socken männen 
såsom deras gemensamma tillhörighet; 

dels ock därigenom att vid laga kraftvunnet ägoutbyte 
Ljusdals kyrkoherdeboställe fått en arealökning af 48-86 har. 

Häradsallmänningsskogarnas areal, som i förut afgifna 
berättelser redovisats i en summa tillsammans med allmän-
ningskogarna i de norra länen, belöpte sig vid berättelse-
årets slut till 98,234-16 har. (Bil. 16 och 17.) 

Allmänningsskogarna i Norrland och Dalarna upptogo 
samtidigt 562,316-43 har. (Bil. 20.) 

Venjans besparingsskog inom Västerdalarnes revir har 
under året ökats med 3,167-56 har, som utbruti ts från Knås 
skifteslag. 

Allmänna inrättningars m. fl. skogar upptogo 



Inom landets södra och mellersta delar ha afverknings-
beloppen i hufvudsak uttagits medelst trakthuggning med 
eller utan fröträdsställning, men har dock en afsevärd del af 
virkesmängden erhållits genom gallringar och rensnings
huggningar, hvarjämte blädningsafverkning ägt rum i allt 
större skala. De för beståndens vård särdeles viktiga och 
nödiga gallringarna ha icke alltid kunnat utföras i sådan 
omfattning, som varit önskvärd, hvilket förhållande i all
mänhet varit beroende på otillräcklig tillgång å arbets-
manskap. 

Äfven i Norrland, där hufvudmassan af det afverkade 
virket uttagits genom blädning samt här och hvar trakthugg
ning med fröträdsställning, ha rensningshuggningar och gall
ringar för tillgodoseende af beståndsvården kunnat utföras i 
allt större omfattning, sedan numera afsättning utaf smärre 
virkessortiment kunnat erhållas i ett flertal revir. I mera 
aflägset belägna skogar, synnerligast i lappmarksreviren, 
hvarifrån afsättningen varit och delvis fortfarande är sämre 
och i hvilka ännu finnas afsevärda mängder öfvermogna, 
ofta mer eller mindre skadade träd, har afverkningen till 
öfvervägande del omfattat förhuggning af sådan, särskildt 
afverkningsmogen skog. 

Hufvudsakligaste delen af det virke, som utsynats till 
försäljning från sådana allmänna skogar, som stå under 
skogsstatens vård och förvaltning, har försålts rotstående. 
I allt större utsträckning afverkas dock numera dessa sko
gars afkastningsbelopp genom vederbörande revirförvalt
ningars försorg, hvarefter det försäljes antingen sedan det 
framförts till lämplig afsättningsort, såsom järnvägsstation, 
lastageplats eller flottled, eller sedan det försågats å kronans 
sågar eller ock kolats. Sammanlagda försäljningssumman af 
under berättelseåret från kronans skogar, hvilkas afkastning 
tillföres statsverkets skogsmedel, försålda skogsprodukter, som 

Utsyning, afverkniiig och försäljning å nedanstående all
männa skogar har under året ägt rum i följande omfattning: 

I. n kronoparker och öfverloppsmarker samt andra all
männa skogar, hvilkas behållna afkastning tillföres statsver
kets skogsmedel (Bil. 23.) 

Sammanlagda arealen af de allmänna skogarna, de oaf-
vittrade kronomarkerna inom Västerbottens och Norrbottens 
län — hvilkas areal ej kunnat uppges — dock undantagna, 
uppgick sålunda vid berättelseårets slut i enlighet med nu 
lämnade uppgifter till 8,948,111-24 hektar. (Bil. 21 och 22.) 

Motsvarande areal, däri dock ej ingår ytvidden vare sig 
af kronolägenheter, holmar och skär, städers skogar eller 
kronohemman och nybyggen i de norra länen, uppgående 
vid berättelseårets slut till resp. 8,217-04, 34,785-05 samt 
720,585-74 har, var 
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III. å statens, till bergshandteringens understöd upplåtna 
skogar (Bil. 27). 

IV. å häradsallmänningar, som stå under slcogsstatens 
vård och förvaltning (Bil. 26.) 

V. å renhetesfjällens skogar (Bil. 24.) 

A. försal dt virke: 

B. utlämnadt virke: 

II. å ecklesiastika bostållsskogar (Bil. 25.) 

A. försåldt virke: 



före försäljning genom skogsförvaltningens försorg af verkats 
och på ett eller annat sätt tillredts, uppgick till 1,904,779 
kronor. Motsvarande försäljningsbelopp under år 1909 ut
gjorde 1,376,564 kronor. 

I vissa revir inom södra och mellersta delarna af landet 
äro anordnade några mindre sågar, å hvilka hufvudmassan 

af det sågtimmervirke, som kan uttagas å de kronoparker, 
hvarå resp. sågar äro belägna, försågas, hvarefter sågvirket 
försäljes, levereradt vid lastageplats eller järnvägsstation. 
Tillverkningen och försäljningen vid berörda kronans sågar 
under berättelseåret framgår af nedanstående redogörelse-
tablå: 

V Utsyning, afverkning och försäljning. 

Det försåggde virket har således uppgått till 3,270 stds., 
och har i medeltal per std. åtgått omkring 44 sågtimmer. 
Det försålda sågvirket, plank, hattens och bräder, har ut
gjort 2,741-4 stds, som försålts för ett medelpris per std. af 
113-90 kronor, fritt levereradt vid närmaste lastplats. 

I ett flertal revir har genom skogsförvaltningen be-
drifvits kolning af gallrings- och rensningsvirke och fram
går kolningens omfattning af vidstående sammanställ
ning. 

Totala försäljningssumman för under år 1909 försåldt, 
å kronans skogar genom vederbörande revirförvaltningars 
försorg framställdt kol, utgjorde 280,203 kronor. 

Från kronans skogar har under berättelseåret till nedan
stående statens ämbetsverk försålts följande genom veder-

Till järnvägsstyrelsen. 

börande skogsförvaltningar afverkade och tillredda samt till 
resp. leveransplatser framförda skogsjirotlukter: 



Till förestående statens ämbetsverk under året levereradt 
tillredt virke uppgick alltså t i l l ett sammanlagdt belopp at' 
19,108 kbm., hvilket betingade en försäljningssumma af till
sammans 171,212-62 kronor. Motsvarande belopp under år 
1 !><><) utgjorde 21,183 kbm. och 188,115-92 kronor. 

Beträffande försäljning och afverhiing inom de skilda 
"frcrjägmästaredistriltcn må anföras följande. 

Liiltä distnlt. 274,403 st. af under föregående år å 
kronoskngarna utsynade och därunder till försäljning å rot 
utbjudna träd voro vid berättelseårets ingång oförsålda. Af 
dessa försåldes 109,823 träd under hand i början af året, 
hvarjämte återstoden, 164,580 träd, ånyo utbjöds å årets sed
vanliga höstauktioner. Sammanlagda antalet träd från distrik
tets kronoskogar, som vid dessa auktioner utbjöds, utgjorde 
<;23,(151 st., af hvilka 571,102 t räd funno köpare till efter 
birhallandena antagliga pris. Å resten, 52,549 träd infor
drades genom kungörelse skriftliga anbud, men medhanns 
försäljningen ej före årets utgång. 

A ecklesiastika skogar utsynade 3,258 träd försåldes så 
när som pa 552 träd. 

Förutom förenämnda försäljningar ha genom veder
börande jägmästare afyttrats afsevärda mängder rensnings
virke utaf härdare skadad, vindfälld och torr skog, som för
salts dels och hufvudsakligast å rot, dels afverkadt och 
framfördt till flottled eller annan afsättningsort genom jäg-
mästarnes försorg. Genom sistnämnda försäljningssätt, för
nämligast användt inom Gellivare, Råneå, Bodens och Stor
backens revir, ha afyttrats sammanlagdt 6,533 kbm. öfver
vägande vedvirke för ett totalbelopp af 31,516 kronor, mot
svarande ett medelpris per kbm. för sliprar, stolpar eller 
annat gagnvirke af 921 kronor och för vedvirke af 3-80 kr. 

Jäml ik t i berättelse för föregående år omnämndt kon
t rakt med Baltiska trävaruaktiebolaget och Tore aktiebolag 
i fråga om försäljning från kronans skogar inom Lule och 
norr därom belägna älfvars flodområden utaf 35,000 kbm. 
propps- och pappersmassevirke årligen under 5 år har under 
året u tsynats och försålts 165,355 träd, motsvarande en ku
bikmassa virke (intill 3 engelska tums toppdiameter) af 
25,056 kbm. med ett värde enligt kontraktets pris af 
78,992-28 kronor eller per kbm. virke å rot 3-15 kr. Från 
t ietta försäljningsbelopp skall afgå kostnaden för virkets 
flottning ti l l kusten våren 1911, beräknad till 3 å 4 öre per 
kbfot, eller 1 å 1-40 kr. per kbm. 

Under årets senare del påbörjades äfvenledes utsyning 
i rä t t afsevärd omfattning af virke a t t försäljas dels t i l l 
järnvägsbyggnaden Porjus—Gellivare, dels t i l l statens kraft
verksbyggnad vid Porjus, hvilka försäljningar dock icke af
slutades före årets utgång. 

Skellefteå distrikt. A berättelseårets sedvanliga höst
auktioner utbjödos till försäljning sammanlagdt 768,966 
träd, utsynade å kronoparker och öfverloppsmarker. Häraf 
försåldes vid auktionerna 653,451 träd för en försäljnings
summa af 1,454,986-36 kronor. 2,609 å ecklesiastika bostäl
lens skogar utsynade träd försåldes förutom 216 st. 

Därjämte afyttrades dels under årets förra del afsevärda 
mängder under 1909 utbjudna, men då icke försålda timmer
träd, dels vidare direkt genom resp. revirförvaltnmgar be
tydl ig virkesmassa af torr, vindfälld eller i öfrigt mera 
skadad skog. Samtliga förenämnda försäljningar hafva om
fat ta t å rot stående virke. Dessutom ha genom vederbörande 
revirförvaltningar upphuggits och till fiottled eller annan 
leveransort framförts och därstädes försålts dels 15,321 kbm. 
sågtimmer, sjjarrar, siiprar och pappersmassevirke för en 
sammanlagd försäljningssumma af 108,685 kronor, motsva
rande 708 kr. per kbm., dels 972 kbm. ved för ett belopp 
af 2,220 kronor eller 2-28 kr. per kbm. 

I hufvudsaklig öfverenstämmelse med det i föregående 
års berättelse omnämnda aftal i fråga om försäljning från 
kronans skogar inom distriktet till Ytterstfors trävaruaktie-
bolag af cirka 25,000 kbm. pappersmassevirke af gran årligen 
under fem år, har äfvenledes under berättelseåret träffats aftal 
dels med Öhrvikens aktiebolag i fråga om cirka 20,000 kbm. 
pappersmassevirke af gran samt den till proppsvirke lämp
liga tallskog, som med hänsyn till skogsskötseln kan befinnas 
böra samtidigt med pappersvedsafverkningen uttagas å resp. 
afverkningstrakter, dels med Skellefteå trämassefabrik om 
cirka 30,000 kbm. pappersmasseved af gran, allt per år un
der fem år. Jäml ik t de två sistnämnda aftalen ha å krono
parker i Arvidsjaurs, Jörns och Norsjö revir utsynats och 
t i l l kontraktstagarna på rot öfverlämnats sammanlagdt 
368,552 träd, motsvarande en kubikmassa virke (intill 3'' 
toppdiameter) af 46,684 kbm. eller per träd 0-127 kbm. To
tala försäljningsbeloppet härför uppgick till 198,168 kronor 
eller per kbm. 4-07 kr., hvarifrån dock skola afgå kost
naderna för virkets flottning till kusten sommaren 1911, 
hvilka torde kunna beräknas i medeltal uppgå ti l l omkring 
3-5 öre per kbfot eller 1-20 kr. per kbm. Nettobehållningen 
å rot skulle alltså belöpa sig ti l l omkring 3-50 kr. per kbm. 
På framställning af Ytterstfors trävarubolag har någon ut-
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Till arméförvaltningen. 
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syning på grund af med bolaget upprättadt, här ofvan om-
nämndt kontrakt icke ägt rum under berättelseåret. 

Umeå distrikt. Utaf t i l l försäljning å rot från kronans 
skogar inom distriktet på årets höstauktioner utbjudna 
867,828 träd erhöllos antagliga anbud å 742,783 träd, hvilka 
försåldes för ett sammanlagdt belopp af 1,988,438-89 kronor. 
Härjämte har försålts dels genom infordrande af skriftliga 
anbud och efter pröfning antingen af domänstyrelsen eller 
af öfverjägmästaren 94,913 träd för ett belopp af 145,425 
kronor, dels direkt genom vederbörande jägmästare en afsevärd 
virkesmassa rensningsvirke af hårdare skadad, torr eller 
vindfälld skog. Genom skogsförvaltningarna upphugget och 
till flottled eller annan afsättningsort framfördt samt där
städes försåldt virke utgjorde en kubikmassa af, i fråga om 
sågtimmer, spärrar, sliprar eller dylikt gagnvirke, 11,405 
kbm., betingande en försäljningssumma af 76,867 kronor eller 
per kbm. 674 kr., samt i fråga om vedvirke 8,241 kbm., för
såldt för sammanlagdt 20,412 kronor eller per kbm. 2-46 kr. 

Jäml ik t det i föregående års berättelse omnämnda mel
lan domänstyrelsen och ägaren ti l l Umeå trämassefabrik in
gångna aftal om försäljning från kronans skogar inom Ume 
älfs flodområde af 15 a 20,000 kbm. pappersmasseved af gran 
årligen under fem år, har under året utsynats och å rot för
sålts inom Norra och Södra Lycksele samt Degerfors revir 
sammanlagdt 101,387 träd med en beräknad kubikmassa 
(intill 3-5 engelska tums toppdiameter) af 14,059 kbm. med 
ett bruttovärde af 46,196 kronor, eller per kbm. virke å rot 
3-29 kr. Från detta försäljningsbelopp skall dock afgå kost
naderna för virkets flottning till kusten sommaren 1911, be
räknad ti l l 2 å 3 öre per kbfot eller 70 öre ä 1 kr. 
per kbm. 

Mellersta Norrlands distrikt. A höstens sedvanliga 
virkesauktioner försåldes på rot stående från kronans sko
gar 381,470 träd, motsvarande 185,324 kbm., för en försälj
ningssumma af 1,175,922 kronor eller per kbm. 635 kr.; 
från ecklesiastika boställens skogar 83,262 träd, motsvarande 
48,987 kbm. för 318,805 kronor eller per kbm. 6-51 kr., 
samt från renbetesfjällens skogar 63,377 träd, motsvarande 
32,179 kbm. för 124,350 kronor eller per kbm. 3-86 kr. 

Genom vederbörande revirlorvaltningar försåldes dess
utom af hufvudsakligast torra och vindfälda träd samt rens
ningsvirke af mindre dimensioner, dels genom infordrande 
af anbud, dels direkt under hand, från kronans skogar: å rot 
stående virke 120,996 kbm. för en försäljningssumma af 
263,054 kronor eller 2-17 kr. per kbm. samt 28,717 kbm. 
upphugget virke (hufvudsakligast ved och kolvirke) för en 
försäljningssumma af 50,406 kronor eller 1-75 kr. per kbm.; 
från ecklesiastika skogar 22,750 kbm. för en försäljnings
summa af 56,512 kronor — däraf 3,485 kbm. upphugget 
virke motsvarande 7,812 kronor — samt från renbetesfjällens 
skogar 11,860 kbm. för en försäljningssumma af 12,282 kronor 
— däraf 10,670 kbm. upphugget virke, motsvarande 10,625 
kronor. 

Gufk-Bala distrikt. Det under året utsynade, till för
säljning ntbjudna virket har i allmänhet försålts å rot. 
Mindre värdefullt virke såsom till pappersmasseved, bränn-
och kolved har dock i allmänhet upphuggits före försäljning, 
hvarjämte å vissa lämpligt belägna kronoparker, såsom 

Björnhyttan, Laxsjö, Nisshyttan, Kloten och Gröusinka rä t t 
betydande kolningar ägt rum och kolen försålts tifl goda 
pris. A Klotens kronopark afverkadt virke har, förutom 
sådant som kolats eller användts t i l l husbehofsändamål, 
antingen försågats och sågvirket därefter sålts genom in
fordrande af anbud eller ock genom revirförvaltningen af-
verkats och till passande virkesslag upphuggits före försälj
ningen. På grund af ringa konkurens, synnerligast ifråga 
om inom de öfre Dalareviren utbjudet virke, fann ett bety
dande virkesbelopp icke köpare vid höstanktionerna, utan 
kvarstodo vid årsskiftet ej mindre än 330,882 till försäljning 
utbjudna träd, som icke kunnat säljas till i förhållande till 
kvali té och beskaffenhet beräknade, skäliga pris. 

Bergslagsdistriktet. De mest omfattande försäljningarna 
hafva likasom under de föregående åren ägt rum utaf rot-
stående virke, men i allt större utsträckning har dock före
tagi ts afverkning genom revirförvaltningarna före virkets 
försäljning, hvarvid virket antingen upphuggits i lämpliga 
sortiment eller ock försågats å kronans sågar. Kolning af 
gallrings- och rensningsvirke har äfvenledes ägt rum i be-
aktansvärd utsträckning, äfven å en del skogar, där kolning 
förr ej förekommit. Likaledes ha inom vissa revir rensnings-
huggningar skett i större skala än under föregående år, 
synnerligast på grund af i början af året uppkommen svå
rare stormskada. Försäljningarna ha i allmänhet skett å 
offentlig auktion eller genom infordrande af skriftliga anbud; 
endast en mindre del af virket har sålts under hand, och 
har sådant försäljningssätt förnämligast använts i fråga om 
smärre virkesposter af mindre värde. Under det a t t efter
frågan vari t mycket god på kol och försäljningarna däraf 
kunnat ske ti l l anmärkningsvärdt höga pris, har däremot den 
upphuggna brännveden varit mer svårsåld och priset därå 
delvis lägre än under föregående år. 

Östra distriktet. Större delen af det försålda virket har 
afyttrats å rot stående, särskildt när försäljningen omfattat 
gröfre timmerträd. Det smärre virket, såsom propps, pappers
masseved, brännved m. m. har däremot i regel upphuggits 
och oftast äfven framkörts till närmaste järnvägsstation 
eller lastageplats samt där försålts, hvarjämte det sämsta 
gallrings- och rensningsvirket kolats. A KarJsby kronopark 
afverkadt sågtimmer har försågats på kronans såg vid 
Karlsby, hvarefter det sågade försålts. På grund af betyd
lig vindfällning vid stark storm i stora delar af Söderman
lands och Stockholms län under årets första dagar ha inom 
dessa orter företagits betydande rensningshuggningar, under 
det a t t t rakthuggning därstädes i endast obetydlig omfatt
ning ägt rum. I öfriga revir har däremot afverkningen skett 
dels genom trakthuggning, dels genom blädning, gallring 
och rensningshuggning. Kolprisen voro under året i sti
gande, hvaremot priset på brännved något sjunkit i jäm
förelse med föregående år. 

Västra distriktet. A distriktets flesta större kronoparker 
och under skogsstatens förvaltning ställda domänskogar, å 
hvilka det för bedrifvande af rationellt skogsbruk finnes a t t 
tillgå tillräckligt af goda arbetskrafter, upphugges numera 
så godt som hela årsafverkningen i lämpliga virkessortiment, 
som framköras till lastageplats eller järnvägsstation före 
försäljningen, hvilken sker genom infordrande af skriftliga 
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anbud eller, i fråga om smärre virkesposter, direkt under hand. 
Afverkningsbeloppen hafva ut tagi ts dels genom t rakthugg-
ning dels ock i vissa revir så godt som uteslutande genom 
hjälpgallring, berednings- och rensningshuggning. Försälj
ningsprisen a olika sortiment hafva i allmänhet visat steg
ring i förhållande till desamma under föregående år; pappers-
masse- och brännvedsprisen hafva dock ställ t sig ungefär 
enahanda som under 1900. 

Smalands distrikt. Det värdefullare t immervirket har i 
allmänhet försålts rotstående och å offentlig auktion, hvar
emot rensnings och gallringsvirke i regel upphuggits till 
olika sortiment såsom props och massaved före dess för
säljning, hvilken senare i hvrfvndsak skett genom infordrande 
af skriftliga anbud. Kolning af gallrings- och rensnings
virke har ägt rum endast inom Tjusts revir och äfver där i 
mera ringa omfattning. Större del af det på Boda krono-
park, Olands revir, afverkade har framförts till kronans såg 
vid Grankullaviken och där försågats, sågvirket har sålts 
genom infordrande af skriftliga anbud. 

Södra distriktet. Inom synnerligast Blekinge-Ahus, Hal
lands och delvis Malmöhus revir har, där t i l lgång på vandt 
arbetsmanskap kunnat erhållas, genom vederbörande skogs
förvaltnings försorg en afsevärd del af afverkningen upp
huggits före försäljningen. Det t i l l försäljning utbjudna virket 
har i allmänhet blifvit försåldt till jämförelsevis goda pris,men 
förblefvo dock cirka 1,400 kbm., i hufvudsak inom Ängelholms 
revir, osålda. Med hänsyn t i l l den rikliga tillgången på 
bokollon företogos, där så kunde ske, rä t t kraftiga ljushugg-
ningar i bokbestånden. 

Virkespris. I föregående års berättelse meddelades, a t t 
den under sensommaren rådande stora arbetsinställelsen 
åstadkom afsevärd minskning i landets virkesproduktion och 
att såsom följd däraf var a t t anteckna en ej obetydlig steg
ring i trävaruprisen under årets senare del, ehuru denna 
stegring icke hade den inverkan t i l l det bät tre i fråga om 
försäljningarna från kronans skogar, synnerligast de norr
ländska, man kunde haft anledning antaga. 

De förhoppningar, som man under 1909 års senare del 
emellertid hyste på fasta pris å t rävaramarknaden under år 
1910, hafva i stort sedt gåt t i fullbordan och torde året i detta 
afseende kunna betecknas såsom särdeles godt med fasta pris 
och ökad konsumtion i åtminstone vissa af de virkesimporte-
rande länderna. Försäljningarna ti l l utlandet pågingo under 
årets första del under god efterfrågan ti l l fullt tillfreds
ställande pris, i första hand till Frankrike, Tyskland och 
England samt äfvenledes till Sydafrika och Australien, från 
hvilka senare orter t idigt förmärktes större köplust än som 
förefunnits under senare åren, och torde det ta förhållande i 
ej obetydlig grad hafva bidragit till ökadt pris på de gröfre 
dimensionerna. Ehuru lifaktigheten i affärerna vid tiden för 
den i Norrland ovanligt tidigt inträffande vårskeppningen 
rätt afsevärdt minskades, foitforo dock därförut gällande 
försäljningspris a t t äga bestånd till fram emot hösten, då, 
såsom vanligen plägat ske, en del försäljningar t i l l lägre 
pris ägde rum, tydligen i hufvudsak för utförsäljning af 
kvarvarande lager, sedan de mera begärliga specifikationerna 
därförut försålts. Frisförhöjning inträdde emellertid åter 

under årets sista månader, hvarunder efterfrågan var mycket 
god synnerligast från Tyskland och England samt så små
ningom äfven från Frankrike. 

Årets sammanlagda export af plank, hattens, bräder, 
staf, läkt och ribb uppgick till 931,375 stds, hvilket belopp 
med 175,534 stds öfversteg samma export under år 1009. 
Särskildt torde .vara a t t anteckna, a t t exporten af hyflade 
trävaror under året visade den afsevärda ökningen af cirka 
45,000 stds utöfvert 1909 års utförsel af sådant virke. 

Trämassemarknaden, som under 1909 var särdeles t ryckt 
med låga pris å såväl kemisk som mekanisk massa, kunde ej 
heller under 1910 uppvisa större lifaktighet. Pr iset å sulfat
massa var visserligen jämförelsevis godt synnerligast nnder 
förra delen af året, men måste sulfitmarknaden däremot i sin 
helhet betecknas såsom särdeles dålig. Betydlig öfverproduk-
tion i fråga om såväl sulfit- som ock mekanisk massa ti l l ika 
med s tark konkurrens, jämväl beträffande sulfatmassa, från 
Tyskland och Finland torde i hufvudsak hafva åstadkommit det 
dåliga prisläget, hvilket rörande mekanisk massa under som
maren säkerligen var sämre än hvad det dittills någonsin varit . 

På grund af den under hösten 1909 ringa efterfrågan till 
rimliga pris å virke från kronans skogar i öfre Norrland försål
des därunder endast delvis det som utsynats och utbjudits, men 
placerades större del af det osålda ganska raskt på nyåret 1910 
till i förhållande t i l l den utländska marknaden acceptabla pris, 
hvarjämte äfvenledes höstens försäljningar i berörda delar af 
landet gingo tämligen väl, ehuru å de stora höstauktionerna 
r ä t t ansenliga virkesmängder blefvo oförsålda t i l l följd af 
de å världsmarknaden vid tiden för desamma något sänkta 
prisen. Till sin hufvudmassa försåldes dock sedermera det 
kvarvarande ti l l förut fordrade eller ökade pris. 

I det öfriga Norrland samt mellersta och södra delarna 
af riket, med undantag af vissa revir i Dalarna, har såväl 
efterfrågan på virke från kronans skogar varit mycket god 
som ock därför erhållits fullt tillfredsställande och delvis 
högre pris än under föregående år. 

Ti l l följd af denna ökade efterfrågan och de fasta prisen 
har det ekonomiska utbytet från kronans skogar under be
rättelseåret visat särdeles godt resul tat och har beräknade 
behållningen under år 1910 från de kronans skogar, hvilkas 
afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, öfverstigit samma 
behållning under 1909 med 2,352,392 kronor, hvarvid beräk
nadt värde å afgiftsfritt ut lämnadt virke m. m. ej ingått i 
slutsumman för någotdera året. 

Ut i bil. 29 redogöres för under året gällande bruttopris 
å upphugget virke af olika sortiment å vissa — i berättel
sen för 1909 äfvenledes angifna — afsättDingsplatser inom 
de skilda distrikten. 

Vägar (bil. 30). De medel, som disponerats t i l l väg
arbeten i de nordligare reviren, hafva användts dels för an
läggande å kronoparkerna af enklare s. k. körvägar, i huf
vudsak afsedda at t vara utfarsvägar för bevakningspersonalen 
och for å parkerna bosatta lägenhetsinnehafvare samt i vissa 
undantagsfall transportleder för skogsprodukter, som emel
lanåt framköras på sommaren, såsom ved och tjära, dels för 
anordnande och upphuggning af gångvägar och stigar öfver 
synnerligast de stora kronoskogarna i lappmarksreviren. 



Väganläggningarna i sydligare delarna af landet hafva 
däremot i allmänhet afsett att åstadkomma direkta transport
leder för skogsprodukternas utdrifning. 

På Boda kronopark i Ölands revir fullbordades den 
under senare åren i hufvudsak färdigbyggda spårvägen för 
virkets transport till sågen vid Grankullaviken. Spårvägens 
hela längd uppgår till 27-3 km. oeh har anläggningen be
tingat en sammanlagd kostnad af 119,357 kronor, däri in
räknade kostnaderna för rullande materiel förutom lokomotiv. 
Under året har transporten å ifrågavarande spårväg i huf
vudsak skott på sådant sätt, att virkesvagnarna framförts 
med hästar, men inköptes i augusti ett 25 hästkrafters loko
motiv för ett belopp af 7,640 kronor. Lokomotivet har dock 
under hösten användts till virkestransport endast i mindre 
mån, men väl vid spårvägens ytterligare grusning. 

Under det att kostnaden för timmertransport på vanliga 
vägar å kronoparken uppgått till omkr. 2 öre per kbfot och 
kilometer, har den utgjort endast omkr. 0-32 öre per kbfot 
och kilometer, då forslingen skett med häst å spårvägen. 
Sedan banan nu blifvit fullt färdig oeh kunnat trafikeras 
med lokomotiv, har kostnaden nedbrakts till — beroende på 
olika väglängder — 0-10 å 0-20 öre per kbfot och kilometer, 
lastningskostnaden häri inräknad. Kostnaden för amortering 
och underhåll af järnvägen torde komma att till stor del mot-
vägas af det på grund af markens beskaffenhet mycket dyr
bara underhållet af de vanliga körvägarna. 

Flottleder. Sedan Eders Kungl. Maj:t i nådig skrifvelse 
den 6 juni 1890 anvisat i enlighet med Riksdagens beslut ett 
belopp af 100,000 kronor för år 1891 att af domänstyrelsen 
användas till bestridande af kostnaderna för reglering af 
flottleder i Norrbottens län samt därjämte medgifvit att 
de afgifter, som lades å flottningen, finge för enahanda ända
mål disponeras, ha under skilda år därefter likartade anslag 
anvisats. I fråga om medlens användande ha statsmak
terna under olika tider beslutat, att de skulle få användas 
till bestridande af kostnaderna för flottledsbyggnader, för
utom i Norrbottens län, från oeh med 1899 äfven i Koppar
bergs län, från och med 1904 äfven i Västerbottens län, från 
och med 1905 i samtliga norrländska län äfvensom Koppar
bergs, Örebro och Västmanlands län samt från och med år 
1908 i hela riket utan afseende på visst län, och har seder
mera alltjämt fattats enahanda beslut i fråga om använ
dande af för ändamålet disponibla medel. 

De anslag, som under 20-årsperioden 1891—1910 anvisats, 
hafva uppgått till ett sammanlagdt belopp af 1,350,000 kro
nor, hvartill komma under samma år influtna amorterings-
afgälder, hvilka enligt domänstyrelsens hufvudböcker utgjorde 
tillsammans 976,655'10 kronor, hvadan hela det belopp, som 
under de 20 åren funnits disponibelt för berörda ändamål, 
uppgått till 2,326,655-10 kronor. Under åren 1891—1910 
hafva utgifvits, likaledes enl. domänstyrelsens hufvudböcker, 
tillsammans 1,765,127-31 kronor till bestridande af reglerings-
och underhållskostnader för flottleder, och återstod vid 1910 
års utgång en behållning å anslaget, influtna amorterings-
afgifter inberäknade, af 561,527-79 kronor. 

Fördelningen på olika år och skilda län af under åren 
1891—1910 anvisade extra ordinarie anslag till reglering af 
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flottleder samt härför disponibla medels användande fram
går af omstående sammanställning. 

I nedanstående redogörelse angifves omfattningen af 
under berättelseåret utförda flottledsarbeten och därför dis
ponerade statsmedel, hvarjämte lämnas uppgift om hållna 
syne- oeh undersökningsförrättningar för reglering af flott
leder. Arbetenas planläggning och utförande har i regel 
ombesörjts af statens flottledsingeniör tillika med en till 
dennes biträde anställd assistent, hvarjämte särskildt för
ordnade arbetsförmän biträdt med öfvervakandet af arbe
tenas utförande. 

Luleå distrikt. 

Skellefteå distrikt. 



X Flottleder. 

den starka vårfloden raserade flottleds-
byggnaderna inom Vargisån med biflöden, 
äfvensom för diverse kompletteringsarbe
ten i Trollforsens distrikt af Pite älf, Ab-
morälfven samt Jerfojaurälfvens 5:te led. 

Umeå distrikt. 
Vilhelmina revir. För inrättande af allmän 

flottled i Mesjöbäcken och Tjärnäsbäc-
ken ha utförts arbeten för tillsammans . 

Summa 

Vidare har för inrättande af allmän flottled 
syn jämlikt flottningsstadgan förrättats 
inom Vilhelmina revir i Sandsjöbäcken 
med Hornsjön och Lilla Sämsjön samt 
inom Sorsele revir i Beukabäcken och 
Näresbäcken med Basilisbäcken. För an
ordnande af flottled i Ols- och Harrträsk-
bäckarna i Sorsele revir har statens 
flottledsingenjör företagit besiktning och 
uppgjort byggnadsförslag. Dessutom har 
hållits sammanträde i fråga om inrät
tande af allmän flottled i Svartsjöbäcken 
inom Anundsjö revir. 

För aflöningar, arfvoden, synekostnader och 
reseersättningar har tagits i anspråk inom 

Norrlottens län 
Västerbottens län 

Reparation af Tjipkojaur-
dammen 

öfre Byske revir. Dammrepa
ration, kistbyggnader och 
stenrensning m. m. i Kuolle-
jaurbäcken 

l):o d:o d:o i Wedikbäc-
ken 

D:o d:o d:o i Jerfojaur-
bäcken 

D:o d:o i Peiverån . . . 
Diverse arbeten i Vistån 
D:o i Lomträskbäcken . 

Älfsby revir. Reparation af 
kistor m. m. i Vargisån . 

Stensprängning i Brändån 
Dammbyggnad jämte 

kompletteringsarbeten i 
Urundträ.skbäcken . . . . 

Piteå revir. Dammbyggnader, 
kistbyggnader, rensningar 
m. m. i Lillpite älf . . . 

D:o d:o d:o i Rokån . . 

Under året har undersökning ägt rum och 
kostnadsförslag uppgjorts för såväl ny-
byggnader som ersättande af de under 
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Mellersta Norrlands distrikt. 
Östra Jämtlands revir. I flottleden Singsjön— 

Sundsjön ha arbeten utförts för en kost
nad af 

Regleringssyner för inrättande af all
männa flottleder ha hållits inom Härje
dalens revir i Norrälfvens öfre lopp, 
inom Härnösands revir i Kvarnån mel
lan Gussjön och utflödet i Indalsälfven, 
samt inom Tåsjö revir i Tannån med 
Kälbäcken. 

För aflöningar, arfvoden, synekostnader och 
reseersättningar har inom distriktet ta
gits i anspråk ett belopp af 

Summa 

Gäfle-Dala distrikt. 

Transtrands revir. Den år 1909 påbörjade 
upprensningen af Härjeån har afslutats 
och under året dragit en kostnad af . . 

Totalkostnaden för denna flottleds iord
ningställande har uppgått till 25,276-74 kr. 

Klotens revir. Byggnadsarbetena för anord
nandet af Hedströmmens flottled äro af
slutade och har för dessa arbeten under 
året iitbetalts 

Sammanlagda regleringskostnaden för 
Hedströmmen uppgår till 56,841-60 kr. 

För aflöningar, arfvoden, synekostnader och 
reseersättningar har inom distriktet an-
vändts 

Summa 
Bergslagsdistriktet. 

Arvika revir. På framställning af Seffle 
ångkvarns- och sågverksaktiebolag m. fl., 
hvilka åtagit sig att, sedan i vederbör
lig ordning föreskrifvits om sättet för 
anordnande af flottled i Jösseälfven, ut
föra härför erforderliga arbeten, har Eders 
Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 11 
mars 1910 medgifvit, att för ändamålet 
finge af extra ordinarie anslaget till flott
leder såsom lån till de byggande ut-
anordnas 50,000 kr. att jämte 6 ;; ränta 
till statsverket återbetalas senast den 1 
februari 1913 

Örebro m. fl. revir. För syn förrättad af 
flottledsingenjören i Sandån har utbetalts 

Summa 

För undersökning af vattenfall samt upp
görande af förslag till reglering af vatten
drag har under året utbetalts: 

inom Kalmar län 
» Älfsborgs samt Göteborgs och Bo

hus län 
Summa Summarum 



XII Hägnader. Skogsträdens frösättning. Skogsodling. 

Hägnadsarbcten. Af bil. 31 framgår omfattningen af 
under berättelseåret utförda hägnadsarbeten, såväl å skogar, 
hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, som å 
andra allmänna skogar. 

Skogsträdens frösättning och fröinsamling. Af de från skogs-
förvaltningarna till domän styrelsen ingifna rapporter rörande 
skogsträdens frösättning och därmed i samband stående för
hållanden har inhämtats följande: 

Tillgången på 2-årig tallkott har vari t medelgod eller 
delvis riklig i stora delar af öfre och mellersta Norrland; 
knappast medelgod däremot i Svealand och sydvästra Sverige. 
I Småland och södra distr iktet har ti l lgången blifvit sva
gare ju längre söderut man kommit. Rapporterna visa, a t t 
en ganska afsevärd procent af tallkotten vari t outvecklad, 
t i l l synes beroende på frost under vegetationsperioden och 
stark torka under försommaren. Insektskador å kotten hafva 
förmärkts i alla delar af landet ända från Pajala ned mot 
Småland. 

Tillgången på 1-årig tallkott ingaf förhoppning om att 
en kottskörd om ock i r inga omfattning kunde förväntas 
vintern 1912; särskildt torde den kunna blifva medelgod i 
Norrland och Bergslagen. 

Grankotten har visat svag t i l l medelmåttig t i l lgång i 
öfre Norrland, bättre i mellersta Norrland och Dalarna, 
inom hvilka t rak ter den delvis t. o. m. vari t riklig (sär
skildt i Härnösands och Kopparbergs revir). Medelgod till
gång har inrapporterats från Svealand, Östergötland, norra 
Västergötland och östra Småland, hvaremot den i återstående 
delar af Götaland betecknats som svag eller ingen. Särskildt 
anmärkningsvärdt är, a t t grankotten visat sig vara af 
mycket dålig beskaffenhet. Sålunda angifver en stor del af 
rapporterna, a t t den varit outvecklad på grund af frostskada 
och hård torka under sommaren. Skadegörelse af insekter 
(särskildt Tortrix Strobilana och Anobium abietinum) har 
var i t mycket allmän i vidt skilda delar af riket. Svamp
skada (förmodligen Pucciniastrum Padi) har äfven inom ett 
par revir af Bergslagsdistriktet förekommit. Från flera håll 
har anmärkts, a t t den varma och vackra väderleken under 
september och oktober månader menligt inverkat på kottarna 
så till vida, a t t dessa släppt sina frön, hvarigenom skörden 
gåt t förlorad. A andra sidan har från Transtrands revir 
omförmälts at t ej all t granfröet där hunnit mogna, antagligen 
beroende på den kyliga väderleken vid midsommar samt den 
långvariga torkan på eftersommaren. 

Mycket växlande i olika delar af landet har tillgången 
pä björkfrö varit. Rikets norra del har i detta fallet vari t 
bäst lottadt. Förmodligen beroende på frost och torka blef 
frösättningen betydligt mindre än som, af blomningen a t t 
döma, kunde förväntas. Insektskador å björkfröet ha om
nämnts från en mängd revir. Från Vargisä revir har inbe
rä t ta ts , a t t björken till största delen dödats genom mask
härjning, antagligen förorsakad af bladstekeln (Nematus 
septentrionalis), som förut uppträdt inom Arjepluogs och 
Jockmocks lappmarker. 

Om redan ekens blomning vari t svag, har tillgången på 
ekollon vari t än mindre, synnerligast beroende pä verknin
garna af ogynnsam väderlek. 

Biklig t i l lgång af bokollon har förefunnits inom Kalmar 
revir (Nybro bev. t rak t ) samt medelmåttig—svag t i l lgång 
inrapporterats från viss t rak t af Jönköpings revir, hvar
emot underrättelser om endast svag förekomst ingått från 
Blekinge-Ahus och Malmöhus revir. 

Inom samtliga revir har kottinsamling ägt rum i enlig
het med af domänstyrelsen meddelade föreskrifter, särskildt 
i syfte at t , efter utklängning antingen å ort och ställe eller 
å någon af statens fröklängningsanstalter vid Hällnäs, Bisp-
gården eller Finnerödja, vid kommande kulturer måtte fin
nas ti l lgång å frö från i hufvudsak samma del af landet, 
inom hvilken kulturen utföres. 

Rörande verksamheten vid nedanstående statens frö
klängningsanstalter, nämligen de vid Finnerödja i Tivedens 
revir och vid Bispgården har af berättelserna inhämtats 
följande. 

Skogsodling och åtgärder för återväxtens befrämjande. 
Luleå distrikt. På grund af svårighet at t erhålla lämp

ligt skogsfrö hafva direkta skogsodlingsåtgärder kunnat 
vidtagas endast i obetydlig omfattning. Vid de smärre 
sådder, som utförts under året, har emellertid användts frö 
från orten. I flertalet revir ha utförts diverse arbeten för 
underlättande af själfsådd såsom markberedning, hygges
rensning m. m. 

Den naturl iga föryngringen synes för distriktet i sin 
helhet vara tämligen tillfredsställande, ehuru föryngrings-
tiden dock blir jämförelsevis lång på de flesta marker. 
Äfven finnes ännn stora trakter, där afsättningsmöjligheterna 
icke äro sådana, a t t verkliga föryngringshuggningar kunna 
utföras. Någon förbättring härutinnan har dock inträdt 
under senare år på grund af större efterfrågan på mindre 
virkesdimensioner. 

De sådder, som under föregående år utförts inom di
striktet, visa anmärkningsvärdt växlande resultat, hvilket 
förhållande i hufvudsak torde bero därpå, a t t en större del af 
de äldre sådderna utförts med olämpligt, ej från orten här
stammande frö. 

Skellefteå distrikt. Den själfsådda återväxten kan be
tecknas såsom i allmänhet rät t tillfredsställande inom Var
giså, Alfsby, Piteå och Jörns revir, men i regel mindre god 
i distriktets öfriga delar. 

Därigenom a t t afsättning på senare år kunnat vinnas 
för äfven pappersmasseved och props, kan förväntas at t , när 
afverkningen efterföljes af dikningar, bäckrensningar och 
hyggesrensningar, återväxten skall komma at t i väsentlig 
mån förbättras. 

Inom Burträsk revir har under några år gjorts försök 
med plantering å afdikad myr (s. k. Fläsktjärnmyren). 
Därvid ha 1907 års vid utplanteringen ett-åriga plantor t i l l 
större delen gå t t ut, cirka 50 % af 1908 års vid utplante-
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ringen två-åriga plantor och cirka 66 % af 1909 års tre-åriga 
plantor voro ännu friska och i god växtkraft. Samtliga 
plantor voro uppdragna af inom reviret anskaffadt tallfrö. 

De sådder med sydsvenskt tallfrö, som under åtskilliga 
år från och med 1891 utförts inom olika delar af Piteå re
vir, hafva lämnat et t mycket otillfredsställande resultat. 
Plantorna hafva visserligen i allmänhet kommit upp i fler
talet såddgropar, men inom ett fåtal år ha de i regel 
gåt t ut. 

1909 års sådd i Haraliden å Pi te kronopark visar e t t 
lofvande utseende, hvaremot 1906—1908 års sådder på brand
fält å samma kronopark ej lämnat så godt resultat, som 
kunnat förväntas, hvilket synes hafva berott dels på at t 
elden synnerligen hårdt öfvergått marken, dels at t plantorna 
afsevärdt lidit af snötryck. 

Umeå distrikt. Äterväxten genom naturl ig föryngring 
anses vara i allmänhet rä t t nöjaktig, synnerligast å mo-
och hedland samt å mark med bättre jordmån. 

Skogsodlingsförsöken inom Degerfors revir hafva utfallit 
väl. Inom Norra Lycksele revir har visat sig at t plantorna 
i frösängarna dö ut i stor mängd, sannolikt till följd af 
skytte. Inom Södra Lycksele revir hafva en del sådder 
genom torka förstörts, men anses det genomsnittliga resul
tatet medelgodt. 

Mellersta Norrlands distrikt. Skogsodling i egentlig 
mening har i större eller mindre omfattning ägt rum i 7 af 
distriktets 9 revir. Hyggesrensningar m. fl. arbeten för 
återväxtens främjande hafva utförts å samtliga revir i ganska 
stor utsträckning. 

F rån Tåsjö revir angifves äterväxten vara bäst å mark 
som öfvergåtts af eld. F r å n Härnösands, Medelpads samt 
Östra och Norra Jämtlands revir meddelas, att äterväxten 
efter kul tur i allmänhet är god, med undantag af vissa äldre 
sådder, där sydländskt frö användts. Själfsådden är på sina 
ställen dålig på grund af at t för små luckor upptagits vid 
afverkningen. 

Inom Norra Jämtlands renbetesfjäll har en å Fiskåfjäl-
lets sydsluttning utförd plantering af bergtall (Pinus mon-
tana) visat sig mycket lofvande. Inom Västra Jämtlands 
och Härjedalens renbetesfjäll är äterväxten å granmark i 
allmänhet dålig, å tallmark bättre. 

Gäfle-Dala distrikt. Plantskolor finnas inom de flesta 
revir, och hafva äfven nya dylika upptagits under berät
telseåret och jämte de äldre besatts. Markberedning i stor 
skala har ägt rum, hvarvid bland annat markluckring medelst 
finnplog kommit till stor användning och har detta redskap 
anskaffats för flertalet revir. Äfven luckring för hand har 
ägt rum. 

Rutsådd är det vanligaste kultursättet, och har plante
ring — hufvudsakligen spettplantering — kommit till an
vändning förnämligast vid hjälpktilturer. Såväl den genom 
själfsådd som genom skogsodling erhållna äterväxten kan i 
allmänhet sägas vara tillfredsställande. Sedan kraftigare 
åtgärder nu börjat vidtagas för anskaffande af frö från resp. 
orter, samt för anläggning af plantskolor på sjäifva hyg
gena, synes kunna förväntas ännu bättre resultat af kom
mande kulturer. Själfsådden torde äfven komina a t t kraftigt 
gynnas genom allt vidsträcktare markberedningsåtgärder. 

III—112630. Domänstyreltmt lerätteUt för år 19/0. 

Bergslagsdistriktet. Inom samtliga revir ha afsevärda 
skogsodlingar företagits. Såväl årets sådder och plante
r ingar som äterväxten efter nästföregående årens kulturer 
kunna sägas vara fullt tillfredsställande. 

Östra distriktet. Skogsodlingen har under året gynnats 
af god väderlek. F rån ett par revir har dock anmärkts a t t 
yngre kulturer skadats af frost. I allmänhet uppgifves att 
skogsodlingen lämnat tillfredsställande resultat. 

Västra distriktet. Arets kulturer hafva i allmänhet 
gå t t väl till — isynnerhet planteringarna — hvilket torde 
särskildt få tillskrifvas den gynnsamma väderleken. Den 
genom skogsodling under senaste åren åstadkomna äter
växten å de allmänna skogarna anses vara i stort sedt 
tillfredsställande. Stark gräsväxt och betning synes vara 
orsaken ti l l att äterväxten dock å vissa håll förefaller 
mindre god. 

A. de Bohuslänska skogsodlingsfälten med mera expo
nerade lägen har tallen, som därstädes ofta för en tynande 
tillvaro, delvis utgallrats för at t lämna rum för under-
växt af gran. Isynnerhet den i kulturerna allmänt före
kommande tyska tallen har visat sig icke vara passande, 
hvarföre bortgallring af denna under berättelseåret lika
som därförut ägt rum. Äfven lärkträdet, som varit rä t t 
mycket inblandadt i de äldre Bohuslänska kulturerna, 
är mestadels af sämre växtlighet och ofta angripet af lärk
trädskräfta, hvadan utgallring äfven af detta trädslag efter 
hand försiggått. 

Smålands distrikt. Årets kulturer hafva merendels lyc
kats väl, dock ha desamma skadats inom Eksjö revir af 
torka under försommaren och inom Värends revir af frosten. 

Ä den egentliga skogsmarken kan äterväxten i allmän
het anses ganska tillfredsställande om än här och hvar 
något gles och luckig, men å de rä t t ansenliga hagmarkerna, 
som i första hand tagits i anspråk för betet, är den ofta 
myGket underhaltig. Då emellertid bortröjning af i hag
markerna uppkommande skogsplantor i allmänhet numera för-
bjudes å kronans egendomar, torde dock så småningom åter-
växt vara a t t påräkna äfven härstädes. 

Södra distriktet. I likhet med näst föregående år hafva 
resultaten af årets skogsodlingsåtgärder i allmänhet visat 
sig fullt nöjaktiga. 

Inom distriktet användes förnämligast plantering af 
plantor med bara rötter i öppna gropar. 

I bil. 32 och 33 äro sammanställda skogstjänstemännens 
uppgifter rörande utförda skogsodlingsarbeten m. m. inom 
respektive revir. 

Dikningsarbeten å de allmänna skogarna. I likhet med 
föregående år fr. o. m. 1900 har af Riksdagen äfven för 
berättelseåret anvisats ett anslag af 150,000 kronor för afdik-
ningar å kronans skogar i de norrländska länen och Koppar
bergs län, hvarjämte i behållning från föregående år af 
berörda anslag funnits 3,249-60 kronor. Under året har för 
torrläggningsarbeten i sagda län kommit till användning 
148,958-72 kronor, inberäknadt arvoden till dikningspersonalen 
samt diverse undersökningskostnader, hvadan behållningen 
å anslaget vid årets slut uppgick till 4,294-04 kronor. 
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Omfattningen af dikningarna å de allmänna skogarna 
inom riket i dess helhet framgår af bil. 34. 

Skogstorp och odlingslägenheter. Bil. 35 meddelar upp
gift såväl rörande nu förefintliga i enlighet med bestäm
melserna i nådiga brefvet den 29 maj 1891 och nådiga kun
görelsen den 27 maj 1904 inom Norrbottens och Väster
bottens län anlagda skogstorp som ock beträffande de efter 
dessa föreskrifters upphörande jämlikt Kungl, kungörelsen 
den 18 juni 1909 upplåtna odlingslägenheter. 

Skogseldar. Luleå distrikt. Under året ha skogseldar af 
afsevärdare betydenhet icke uppstått inom distriktet. A kro
nopark har endast en eld inträffat, nämligen inom Storbac
kens revir, hvarvid elden öfvergick endast 5 ar. A Pajala 
allmänning uppkom genom åskslag en skogseld, som härjade 
c:a 40 har. Från Pärlälfvens revir inberättas tvenne tillbud 
till skogseld, hvarvid elden dock i tid kunde dämpas. 

Skellefteå distrikt. Eld har under "året öfvergått inom 
Arjepluogs revir c:a 4 har, Arvidsjaurs revir c:a 35 har, 
Jörns revir c=a 1 har, Norsjö revir c:a 13 har, samt inom 
Burträsk revir c:a 18 har. 

Umeå distrikt. Sammanlagdt omkring 188 har skogs
mark har härjats af eld, som i allmänhet uppkommit genom 
vårdslöshet med lägereldar. 

Mellersta Norrlands distrikt. Skogseldar hafva före
kommit å kronoparkerna Fågelberget, Berg- och Hocksjömon 
inom Tåsjö revir med en sammanlagd afbränd areal af 
49 har; å Västertjärns kronopark i Junsele revir med 7-4 
har; å Helgums kyrkohe.rdeboställe i Härnösands revir med 
0'5 har samt å kronoparken Hede i Herjedalens revir med 2 har. 

Gäfle-Dala distrikt. Inom Särna revir afbrändes c:a 
200 har å Elfros kronopark. Den häftiga skogselden upp
kom af gnistor från en ångbåt och blef härvid hufvudsak
ligen ung och medelålders växtlig tallskog förstörd. I 
näTheten af Björnån å Elfdalens kronopark inom Österda
larnas revir afbrändes c:a 0-75 har och å Klotens kronopark 
uppkom skogseld genom antändning af blixten, hvarvid c:a 
1 har öfvergicks af elden. 

Bergslagsdistriktet. Endast en skogseld, inom Karlstads 
revir, af mindre omfattning har inberättats från distriktet. 

Östra distriktet. Fem skogseldar, hvaraf ett par voro 
förorsakade af åskslag, inträffade på de allmänna skogarna; 
härvid afbrändes tillsammans 1830 har skogsmark. 

Västra distriktet. Allenast några smärre skogseldar å 
en vidd af tillsammans 23"5 har ha förekommit och, då 
större delen af den utaf elden öfvergångna arealen utgjorts 
af kal ljungmark, har skadan varit obetydlig. 

Smalands distrikt. Inom Tjusts revir yppade sig flera 
skogseldstillbud och afbrändes c:a 2 har å Grefslätts kro
nopark; likaså öfvergicks af skogseld ett mindre område å 
Hammarsebo kronopark i Kalmar revir, hvarjämte å kom
ministerbostället Käfsjö inom Jönköpings revir 14-60 har, 
hvaraf 98 har mossmark, afbrändes. I Sunnerbo revir skedde 
antändning genom lokomotiv och öfvergick elden 354 har 
skogsmärk och 7-9 har mosse. 

Södra distriktet. Skogseldar å allmänna skogar ha upp
kommit inom Blekinge-Ahus, Ängelholms och Hallands revir, 
ehuru ej af betydligare omfattning. 

Den skada, som genom skogseld förorsakades å krono-
parken Bäckaskog i Blekinge-Ahus revir, där elden öfver
gick 3-06 har plantskog, har med 200 kronor ersatts af 
Mellersta Blekinge Järnvägsaktiebolag. 

Stormskador af större omfattning hafva inberättats från 
flera revir. Den 4 januari öfvergick en förödande storm 
större delen af landskapen omkring Mälaren, hvarvid bety
dande skador såväl genom vindfällning som efterföljande 
torka förorsakades i skogarna inom angränsande revir af 
Östra och Bergslagsdistriktet. 

Från Mellersta Norrlands och Gäfle-Dala distrikt om-
förmäles, att stormar under maj månad förorsakat afsevärd 
skadegörelse å skogar inom Hernösands och Medelpads revir, 
inom norra Hälsinglands revirs nordöstra del, samt inom 
Öster- och Västerdalarnes revir, där speciellt fröträdsställ-
ningarna å senare årens hyggestrakter vindfälldes. 

Den största skadan torde dock ha uppstått, då höst
stormar i förening med snötryck under oktober och novem
ber nedbröto betydande mängder skog dels i Umeå och Mel
lersta Norrlands distrikt, dels inom Gäfle-Dala distrikts öst
liga revir. Endast inom Medelpads revir afstämplades efter 
dessa stormar c:a 6,000 vindfällda träd. 

Skogsinsekter. Den under föregående år inom en del 
revir af Luleå distrikt iakttagna härjningen å björk af 
töckniga fältmätaren (Cidaria dilntata) synes nu fullständigt 
upphörd. 

Hartsgallvecklaren {Tortrix resinana) har liksom under 
år 1909 förorsakat en del skada inom Vargiså revir. 

Tallstekeln (Lophyrus rufus) har inom Umeå distrikt 
förekommit och gjort af sevärda angrepp å yngre tall inom 
Bjurholms revir och Hällnäs Bkolrevir. Detsamma berättas 
från Mellersta Norrlands distrikt, där den uppträdt inom 
Västra Jämtlands och Herjedalens revir. Allmänt, dock 
utan att förorsaka nämnvärd skada, har den uppträdt inom 
Västra distriktet samt inom Kalmar revir. I Västbo och 
Sunnerbo revir har den åstadkommit rätt afsevärd skada å 
de yngre kulturbestånden, hvaremot dess uppträdande inom 
Hallands revir synes hafva aftagit. 

Tallmätaren (Bupalas piniarius) har angripit och förstört 
å österåkers kyrkoherdeboställe inom Nyköpings revir c:a 
10-5 har och på Åkers och Rekarnes häradsallmänning inom 
Gripsholms revir e:a 70 har. 

Barkborren (Tomicus) har inom Gäfle-Dala distrikt an
gripit den vindfällda skogen i betydande grad inom Västra 
Helsinglands revir och å Elfdalens kronopark. Likaså råder 
fortfarande stark grantorka förorsakad af barkborrar å kro
noparkerna Born, Gylle, Näs och Nisshyttan i Kopparbergs 
revir. 

Märgborren (Hylesinns) har uppträdt å Klotens krono
park samt flerstädes inom Bergslagsdistriktet och förorsakat 
betydlig skada speciellt i Närke. A Tivedens revir har den 
förekommit sporadiskt och från Södra distriktet omförmäles, 
att å Bäckaskogs kronopark inom Blekinge-Ahus revir en 
oroväckande massförökning ägt rum. 

Snytbaggen (Hylobius) har infångats i stora mängder 
inom Tivedens och Slättbygds revir. Från Malmöhus revir 



inberättas, att å kronoparken Dalby förorsakats stor skada 
af denna insekt. 

Skadegörelse omtalas vidare ha förekommit af ollon-
borren (Melolontha vulgaris) i Gärds härad samt af pingbor-
ren (Melolontha solstitialis), som i Kolleberga kronoparks 
plantskola förstört ett ansenligt parti omskolade gran
plantor. 

Boknunnan (Dasychira pudibunda) har de senaste åren 
härjat bokskogarna vid Sölvesborg, men synes numera ha 
försvunnit. 

Öfriga skador å skogen. Gråbarr sjukan (Hypoderma sul-
cigenum) omnämnes i enstaka fall ha iakttagits inom Torneå 
och Jockmocks revir af Luleå distrikt. 

Från Bergslagsdistriktet omförmäles, att tallungskogen 
flerstädes varit angripen af denna sjukdom i sådan grad, 
att den på många trakter synts skifta i grått. Dock synes 
endast ett mindretal träd hafva helt och hållet förstörts 
däraf. 

I de fem sydliga distrikten omnämnes berörda sjukdom 
såsom varande stadd i kraftig tillbakagång. Angripna träd 
synes repa sig, ehuru en rätt afsevärd nedsättning i till
växten kunnat påvisas. Sjukdomen anses vara af mindre 
betydelse än man från början befarat. 

Törskatesvampen (Peridermium) omnämnes särskildt i 
revirberättelserna från Klotens revir och Västra distriktet 
samt'speciellt från Smålands distrikt. A kronoparken Eb
begärde i Kalmar revir uppgifves, att en 40—70-årig kultur
skog trots kraftiga åtgärder för sjukdomens bekämpande 
skulle komma att helt och hållet aftorka genom angrepp 
af ifrågavarande svamp. 

Skyttesvampen (Lophodermium pinastri) är föremål för 
omnämnande i berättelserna från Gäfle-Dala och Bergslags
distrikten och uppgifves den där hafva förorsakat afsevärd 
skada å kulturer och i plantskolor, äfvensom från Kalmar 
revir. 

Granrostsvampen (Ghrysomyxa abietis) har ymnigt före
kommit inom Jockmocks revir, samt omnämnes dessutom 
hafva i Torneå revir angripit yngre gran. 

Renen anses fortfarande förorsaka afsevärd skada å 
tallungskogen och återväxten flerstädes å tallhedarna inom 
Norrbottens och Västerbottens län. 

Tjädern berättas under året liksom under föregående 
år ha åstadkommit skadegörelse å Åkers häradsallmänning 
och Åkers styckebruks skogar inom Gripsholms revir. 
Tillika med haren omnämnes tjädern hafva i rätt afsevärd 
utsträckning skadat kulturer och frösängar på vissa orter 
inom Västra distriktet och Smålands distrikt. 

Snötryck har under året åstadkommit betydande skada. 
Delvis i samband med förut omnämnda novemberstormar 
förorsakade snön inom Piteå revir af Skellefteå distrikt och 
flerstädes inom Umeå, Mellersta Norrlands och Gäfle-Dala 
distrikt förstörelse af skogen å vidsträckta områden. Spe
ciellt har meddelats att den yngre granskogen i stor ut
sträckning förstörts på sådant sätt, att topparna ända ned 
mot trädens midt afbrutits. Äfven i Smålands distrikt 
förorsakades skogen flerstädes betydande skada genom snö
tryck. 

Skador å skogen. Skogsåverkan. Enskildas skogar. 

Frostskador omnämnas ha förstört en del kulturer i 
Nyköpings revir af östra distriktet och i Värends revir af 
Smålands distrikt. I hela Södra distriktet klagas därjämte 
öfver frostens skadegörelse å bokplantor i exponerade lägen. 

XV 

Genom skogsstatens försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarna uppgingo under berättelseåret till 377, af 
hvilka 55 voro uppskjutna från föregående år. Härvid fälldes 
svarandena i 323 mål och frikändes i 15, medan 39 vid 
årets slut voro oafgjorda. Ädömda böter uppgingo till 2,400 
kronor samt ådömd skadeersättning till sammanlagdt 1,816-90 
kronor (Bil. 37). Motsvarande belopp föregående år utgjorde 
3,220 kronor i böter och 11,553-85 kronor i skadeersättning. 

Enskildas skogar. 
Ä enskildas skogar, hemfallande under de särskilda 

stadganden hvilkas tillämpande det åligger domänstyrelsen 
att handhafva, ha förrättningar blifvit af statens skogs
tjänstemän utförda i följande omfattning: 



XVI Enskildas skogar. 

Undersökningar och utsyningar af undermålig skog enligt 
den för Västerbottens och Norrbottens läns kustland gäl
lande förnyade nådiga förordningen af den 24 juli 1903 
hafva kommit till utförande i enlighet med hvad om-
stående tablå utvisar. 

Motsvarande siffror föregående år voro 2,115 hemmans-
skogar, hvarå 5,394,952 st. träd utsynades. 

Utsyning och utstämpling å oafvittrade hemman, å ny
byggen och kronohemman, å samtliga skaite- och frälsehem

man inom Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker, å 
sockenallmänningar i Norrbottens län, ä vissa skattehemman 
(med inskränkt dispositionsrätt till skogen) i Västerbotten, 
Ångermanland och Jämtland, å skattehemman i Särna socken 
med Idre kapellag i Dalarne samt å utbrutna stockfångst-
skogar, ha jämlikt nådiga förordningen den 29 juni 1866 
angående dispositionsrätten till skogen å vissa skattehem
man, nådiga stadgan den 30 maj 1873 om afvittring i Väs
terbottens och Norrbottens läns lappmarker, nådiga brefvet 
dan 27 juni 1879 angående grunderna för afvittring och 
storskifte i Särna socken med Idre kapellag samt nådiga 
skogsförordningen den 26 januari 1894 blifvit verkställd i 
den omfattning bil. 38 angifver. 

Skogsuppskattningar samt upprättande af af verkning spioner 
för i föregående punkt omförmälda hemman ha ägt rum å 287 
st. skogar med en totalareal af 66,380 har fördelade å de skilda 
reviren och distrikten på sätt vidstående tablå angifver. 

Utsyning från de inom Gottlands, Kristianstads och 
Hallands län belägna enskilda tillhöriga skogar och flygsands
fält med inskränkt dispositionsrätt till skogen har under året 
omfattat 4,612 kbm., motsvarande 2,816 kbm. föregående år. 
Bil. 36. 

Utsyningar inom skyddsskogarna i Jämtlands län, hvil
kas gränser äro bestämda genom nådiga bref dels för Lill-
härdals socken af den 21 december 1906 dels för öfriga delar 
af länet den 31 december 1909, hafva omfattat 1,169,533 st. 
träd, utstämplade under 263 förrättningar, mot 1,099,680 st. 
träd under 243 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. 36. 

Skyddsskogarnas i Kopparbergs län omfattning är be
stämd genom nådigt bref den 22 oktober 1909. Under året 
hafva vid 107 st. förrättningar utsynats 105,800 st. träd 
mot 260,474 st. föregående år. Bil. 36. 

Beträflände skogsvårdsstyrelsernas verksamhet under året 
inhämtas ur resp. styrelsers berättelser i hufvudsak föl
jande: 

Inom Stockholms län hafva 59 afverkningar utförts i 
strid mot lagen angående vård af enskildes skogar och har 
skogsvårdsstyrelsen i anledning däraf utaf vederbörande afver-
kare infordrat förbindelser i fråga om de afverkade områdenas 
återförsättande i skogbärande skick. Pä grund af det sätt, 
hvarpå afverkningarna utförts vid 10 egendomar, hafva 
undersökningar enligt § 2 af skogslagen hållits å desamma. 
Genom skogsvårdsstyrelsens personal hafva upplysningar och 
råd meddelats, både genom föredrag i skogsvärd och vid be
siktningar ute på marken. Folkskolebarnen inom länet hafva 
satts i tillfälle deltaga i skogskulturer å särskildt anordnade 
planteringsdagar. Med biträde af — förutom de tre länsskog-
vaktarne — 15 plantörer har skogsodling verkställts vid 120 
egendomar å tillsammans 433 har. A egendomar med särskildt 
anställda skogvaktare hafva medelst från skogsvårdsstyrelsen 
erhållna plantor och frö kultiverats c:a 1,000 har. Vid 58 
egendomar har efter ansökan biträde Jämnats med afverk-
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ningars planläggande och utförande, gallringar, utmärkande 
af fröträd m. m., hvarjämte tillsammans 293 egendomar 
besiktigats, dels för at t utröna om föreskrifna kulturåtgärder 
enligt lämnade förbindelser därå utförts, dels för ti l lsyn 
öfver afverkningar. 

Inom Uppsala län har för sådana afverkningar, där åter-
växten ansetts äfventyrad, säkerhet i 25 fall ställts för 
skogsodlingsarbetens utförande å en ytvidd af tillhopa 327 
har med en beräknad kulturkostnad af 17,467 kr. I 6 fall 
har skogsvårdsstyrelsen sett sig tvungen påkalla undersök
ning enligt § 2 af skogslagen och har öfverenskommelse med 
vederbörande afverkare därefter träffats i fråga om vidtagande 
af nödiga kulturåtgärder. Af skogsvårdsstyrelsens tjänste
män anordnade skogsexkursioner hafva omfattats med förtro
ende och i afsevärd omfattning bevistats af skogsägarna-
Skolbarnen hafva flitigt deltagit i de planteringsdagar, 
hvilka till ett antal af 89 stycken anordnats vid 75 sär
skilda skolor. För värnpliktige vid inom länet förlagda 
regementen hafva föreläsningar hållits, i ett fall i samband 
med praktisk undervisning i skogsodling. Vid utlämnande 
af frö och plantor till skogsägare har styrelsen följt t re 
olika principer, nämligen: l:o) fritt frö och fria plantor 
hafva lämnats mindre skogsägare för skogsodling af sådana 
marker, som varit kala redan före skogsvårdslagens ikraft
trädande; 2:o) frö och plantor t i l l nedsatt pris hafva lämnats 
t i l l ägare af större gårdar för l ikartadt ändamål och 3:o) 
frö och plantor till inköps- eller produktionspris hafva ti l l
handahållits sådana skogägare, hvilka det jämlikt gällande 
lag ålegat utföra viss skogsodling. Tvenne länsskogvaktare 
hafva vari t anställda under året och 7 af styrelsen utsända 
plantörer hafva biträdt på 86 ställen. 344 har kala marker 
hafva med af styrelsen utlämnade plantor och frö skogs-
odlats, hvarjämte länsskogvaktarne lämnat biträde med ord
nande af hjälpgallringar, stämplingar, fröträdsutmärkningar 
m. m. å 66 skilda ställen. Vid slutet af året förefunnos 
skogsvårdskommittéer i 77 af länets 86 socknar. 

Södermanlands län. 9 under föregående år påkallade un
dersökningar i enlighet med § 2 af gällande skogslag verk
ställdes under berättelseåret, och befanns i ett af dessa fall 
afverkningen utförd på sådant sätt och under sådana förhål
landen att domstol måste anlitas. Hos vederböiande länssty" 
relse har under året anhållits om förordnande för skogs
tjänsteman att å ytterligare lyra skogar förrätta syner af 
förenämnda slag. Genom länets tidningar har skogsvårds
styrelsen sökt verka för höjande af skogsvården. Länsjäg
mästaren har hållit föredrag å olika platser samt meddelat 
undervisning i skogsvård vid Strängnäs folkskoleseminarium. 
Under 66 dagar hafva c:a 825 skolbarn vid 31 skolor under
visats i skogsodling. Till markägare inom länet hafva under 
året fritt ut lämnats eller mot själfkostnad försålts tillsammans 
1,638,300 st. plantor af skogsträd samt 327 kg. frö. Helt eller 
delvis pä skogsvårdsstyrelsens bekostnad hafva skogsodlats c:a 
220 har. Länsjägmästaren har användt 101 dagar till resor 
och förrättningar, hvarvid 82 olika ställen besökts. De 
tvenne länsskogvakterna hafva med besök å 235 olika ställen 
varit upptagna under tillsammans 503 rese- och förrättnings
dagar. 1 61 af länets 88 landskommuner hafva skogsvårds
kommittéer funnits. 

Inom Östergötlands län har skogsvårdsstyrelsen i 7 fall 
funnit sig föranlåten a t t hos länsstyrelsen begära undersök
ning enligt § 2 af skogslagen. Afverkningsförbud har begärts 
i 1 fall. Skogsvårdsstyrelsen har i synnerhet sökt a t t på fri-
villighetens och upplysningens väg vinna en förbättrad skogs
vård, och dess tjänstemän hafva, äfven utan föregående be
gäran därom, i många fall uppsökt skogsägare för at t intressera 
dem för bättre skogsvård. Därjämte hafva länets skogsägare 
tillhandahållits formulär till skogsförsäljningskontrakt, för
slag till kontraktsbestämmelser angående skogens vård vid 
utarrendering af jordbruk, formulär till öfverenskommelse an
gående inskränkning i stängselskyldighet m. m. Genom skogs
vårdsstyrelsens försorg hafva skogsodlingar å en sammanlagd 
ytvidd af 1690 har utförts å 586 olika egendomar, hvarvid så
som arbetsledare tjänstgjort de 2 ordinäre tillsyningsmännen, 
5 ordinarie samt 51 extra plantörer. Utaf enskilda skogsägare 
på egen bekostnad och med eget folk skogsodlad ytvidd 
angifves till omkring 1,195 har. Skogsodlingarna synas hafva 
omfattats med allt större intresse och nått sådan utsträck
ning, at t svårigheter börjat uppstå för anskaffande af erfor
derligt frö. Styrelsens plantskolor hafva under året utvid
gats med 110 ar till 390 ar och vid årets slut funnos i 
plantskolorna 4,297,573 st. plantor. Vid fröklängningsan-
stalten hafva klängts 238 kg. tallfrö med 70r3 > grobarhet 
och 311 kg. granfrö med 95-5 % grobarhet. 1 hektoliter tal l -
kott har i medeltal lämnat 0'68 kg. frö och 1 hektoliter 
grankott 042 kg. frö. Skogsvårdskommittéer funnos under 
året i 55 af länets 149 socknar. 

Inom Jönköpings län hafva länsskogvaktarna undersökt 
701 afverkningar. Öfverenskommelser rörande 23 mindre 
lämpligt utförda afverkningar träffades omedelbart, hvar
emot undersökning enligt § 2 i skogslagen påkallades och 
företogs i 11 fall, hvarefter öfverenskommelser kunde träf
fas i fråga om samtliga afverkningar utom en. Förutom 
vid de af hushållningssällskapet anordnade småbrukarekur
serna hafva föredrag hållits vid Jönköpings regemente, 
hvarvid äfven skogssådd utfördes af manskapet. De under 
senare åren anordnade skogsodlingskurserna utsträcktes un
der berättelseåret till äfven öfriga grenar af skogshushåll
ningen, särskildt beståndsvården och virkets tillgodogörande. 
En af länsjägmästaren ledd, för sådant afseende anordnad 
såväl teoretisk som praktisk kurs besöktes af 15 elever, af 
hvilka 7 tidigare genomgått plantörskurs. För ledande af 
skogsodlingarna sysselsattes utom länsskogsvaktarne 15 ordi
narie och 18 extra plantörer. Hela den under året skogsodlade 
ytvidden utgjorde, inberäknadt 60 har, hvarå plantering utför
des af skolbarn, c:a 1,880 har ny kultur och 70 har hjälpkultur, 
hvarförutom markberedning verkställdes å omkring 33 har. 
Medelkostnaden per har nysådd mark har varit 19-88 kronor. 
Vid planteringarna ha i hufvudsak använts granplantor, enär 
tallplantorna i plantskolorna visat sig vara angripna af skytte. 
"Sammanlagda ytvidden af skogsvårdsstyrelsens plantskolor 
öfversteg vid årets slut 3 har. I fröklängningsanstalten kläng
des 2,638 hektoliter tallkott, som i medeltal lämnade 0654 kg. 
frö pr hektoliter med en grobarhet af 85 %. 5 under året 
utförda afdikningsföretag, till hvilka anslag ur skogsvärds-
kassan tidigare beviljats, afsynades och godkändes. Skogs
vårdskommittéer funnos i 116 af länets 127 socknar. 
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Inom Kronohergs län hafva på anfordran 224 st. skogs
odlingsförbindelser aflämnats. Syn enligt § 2 i lagen angående 
vård af enskildes skogar har under året hållits på 31 olika 
afverkningsområden. De under skogsvårdsstyrelsens sex verk
samhetsår affordrade och inkomna skogsodlingsförbindelserna 
uppgingo vid årets slut t i l l 1,103 st., genom hvilka resp. 
afverkare eller markägare förbundit sig utföra skogsodling 
a en areal af 4.370 hektar afverkad skogsmark. Till den 
skogsägande allmänheten, folkskollärare och skogsvårdskom
mittéer har styrelsen utdelat Skogsvårdsföreningens folk
skrifter och tidningen Skogvaktaren. Vid 179 af länets 
folkskolor har skogsodling utförts af skolbarn tinder lärares 
eller plantors ledning å en ytvidd af tillsammans om kr. 300 
har. Inberäknadt denna areal ha c:a 1,272 har skogsmark 
under skogsvårdsstyrelsens medverkan skogsodlats under året. 
A anordnade försöksfält har fortsatts arbetet från föregående 
år afseende planteringsförsök med gran å typisk l jungrymark. 
27 ansökningar om erhållande af bidrag ur skogsvårdsskassan 
till utdikning af försumpad skogsmark hafva ti l l styrelsen 
ingifvits, i anledning hvaraf länjägmästaren utfört under
sökningar samt upprät ta t planer, hvarefter aftal i fråga om 
arbetenas utförande träffats med resp. jordägare. 

Inom Kalmar läns norra landstingsområde hafva af 
skogsvårdsstyrelsens tjänstemän besiktigats 84 afverkningar, 
af hvilka 27 st. ansetts hafva bedrifvits på sådant sätt , att 
återväxten äfventyrats. Pä 3 ställen har syn hållits jämlikt 
§ 2 af skogslagen och under året hafva 2 rä t tegångar blifvit 
anhängiggjorda. Genom anordnande af planteringsdagar för 
skolbarn, genom utdelande af skogslitteratur och genom med
delande af upplysningar och råd hafva styrelsens tjänste
män sökt väcka intresse för en bättre skogsvård. Vid skogs
odlingarna hafva varit anställda såsom förmän — förutom 
de t re länsskogvaktarne — 18 plantörer, och beräknas den 
under året skogsodlade ytvidden utgöra sammanlagdt 553 
har. A skilda ställen hafva anlagts 9 plantskolor, däraf 3 
fasta, och utgjorde tillgången af plantor vid årets slut 
1,265,500 st. En ny fröklängningsstuga har uppförts till en 
kostnad af 4,969 kronor. P å grund af inkomsternas minsk
ning har skogsvårdsstyrelsen sett sig nödsakad att t i l ls vi
dare indraga anslagen till ton-läggning af vattensjuka mar
ker. Biträde med utstämplingar och utmärkningar af fröträd 
har lämnats å 68 ställen. 

Inom Kalmar läns södra landstingsområde hafva, där af-
verkning bedrifvits på mindre lämpligt sätt, överenskommel
ser om äterodling i allmänhet kunnat träffas, dock har skogs
vårdsstyrelsen i fråga om 3 sådana afverkningar funnit sig för
anlåten begära syn i enlighet med § 2 i skogslagen. Styrelsen 
har genom fastställdt domstolsutslag utverkat åläggande för 
vederbörande afverkare å en större egendom att utföra skogs
odlingar till en beräknad kostnad af 8,383 50 kronor. På fast 
landet hafva 15 har kal skogsmark planterats och 386 har be
satts med skogsfrö, hvarjämte hjälpkultur utförts å 22 har. På 
Öland hafva 31 har planterats och 2 har besatts med skogsfrö, 
hvarjämte 30 har hjälpplanterats, all t med biträde af 5 läns. 
skogvaktare jämte särskilda plantörer. Skogsvårdsstyrelsen 
har sökt intressera vederbörande jordägare för skogsodling af 
därti l l tjänliga delar af de stora kalmarkerna å södra Öland, 
och äfven träffat öfverenskommelser om utförande af kultur-

arbeten därstädes. Under ledning af länsjägmästaren hafva 
länsskogvaktarna fortsatt den år 1909 påbörjade undersök
ningen af skogstillgångarna å enskildes skogar, och uppgår 
den under året undersökta ytvidden t i l l nära 29,000 har. 

Inom Gottlands län hafva anhängiggjorts under året endast 
2 mål angående olaga skogsåverkan. Skogsodlingarna hafva af 
allmänheten omfattats med större intresse än tillförne, och 
har genom skogsvårdsstyrelsen verkställts skogsodling me
delst plantering å 45 har och medelst sådd å 12 har. F rån 
centralplantskolan utlämnades sammanlagdt 174,230 plantor 
och från vid folkskolorna anlagda plantsängar c:a 20,000 plan
tor. Å flygsandsfältet vid Afvanäset hafva arbetena för flyg
sandens dämpande genom skogskultur fortsatts. Utaf 1,049 
folkskolebarn planterades 17 har och besåddes 5 har, hvarjämte 
vid en del skolor under länsjägmästarens ledning företogos ex
kursioner till lämpliga skogsområden. Skogsvårdskommittéer 
funnos i länets samtliga landskommuner med undantag af 4. 

Inom Blekinge län har syn jämlikt § 2 af gällande 
skogslag ägt rum å 18 afverkningstrakter, och hafva skogs
odlingsförbindelser erhållits i 8 fall i fråga om å tillsam
mans 77 har afverkad mark. I de öfriga 10 fallen voro 
ärendena ännu oafgjorda vid årets utgång. Til l 66 mark
ägare hafva efter gjord framställning utdelats 141,400 tall
plantor. 214,300 granplantor och 20,800 plantor af bergtall, 
silfvergran m. fl. trädslag. Inti l l 15,000 plantor eller 3 kg. 
frö har utdelats kostnadsfritt till hvarje rekvirent; därut-
öfver behöfligt antal plantor har ersatts med 1-50 kr. för 
1,000 st. och erforderligt frö efter inköpspris. Under ledning 
af styrelsens tjänstemän har skogsodlats en areal af omkr. 
62 har. Vid årets slut innehade skogssvårdsstyrelsen 131 
kontrakt angående skogsodling å gamla kalmarker, omfattande 
en sammanlagd ytvidd af 811-50 har. Vid länets" landtmanna-
skola har länsjägmästaren hålli t en serie föreläsningar i 
skogsskötsel och därmed sammanhängande ämnen, hvarjämte 
skogslitteratur utdelats till skogsägare. 

Inom Kristianstads län hafva skogsodlingsförbindelser 
lämnats rörande 27 afverkningar med en sammanlagd yt
vidd af 146 har. I 7 fall har undersökning och syn jämlikt 
skogslagen ägt rum. Under året har dels utlämnats 2,928,500 
plantor, beräknade för en ytvidd af 438 har, dels till skogs
vårdsstyrelsen öfverlämnats ytterligare en areal af 80 har 
kalmark för a t t genom styrelsens försorg skogsodlas. Genom 
inköp och spridande af folkskrifter samt genom länsjägmäs
tarens och länsskogvaktarnas resor har styrelsen sökt verka 
för höjande af skogsvårdsintresset. 

Inom Malmöhus län har endast en syn enligt § 2 af skogs
lagen hållits. Skogsvårdsstyrelsen har anhängiggjort tvenne 
rä t tegångar i anledning af rofhygge, och ålades svaranden i 
det ena målet återplantering i öfverensstämmelse med syne
männens förslag. Det andra målet var ännu oafgjordt vid 
årets slut. 137 mindre jordbrukare hafva kostnadsfritt er
hålli t 202,500 tallplantor, 340,000 granplantor och 227,800 
plantor af olika slag. Kiilturerna hafva ledts och öfverva-
kats af de tre länsskogvaktarne och en extra plantor, samt 
lämnat godt resultat. Länsjägmästarens resor och förrätt
ningar hafva upptagit en tid af tillsammans 107 dagar. 

Inom Hallands län ha till säkerhet för återväxtens be
tryggande ä områden, där lagstridiga afverkningar ägt rum, 
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57 skogsodlingsförbindelser aflämnats, omfattande en ytvidd 
af 366 har. Syner enl. § 2 af skogslagen hafva hållits 
till ett antal af 6, och har enligt syneprotokollen åter-
växten ansetts äfventyrad å 44 har. Till 1,339 rekvirenter 
utlämnades 3,710,150 plantor samt 70 kg. frö, hvarmed 
433 har kalmarker skogsodlades. Genom öfverenskommel-
ser med vederbörande markägare har skogsvårdtssyrelsen 
åtagit sig skogsodling å 469 hektar kala marker, af hvilken 
ytvidd skogsodlats 328 hektar för en kostnad af i medel
tal 41-05 kr. pr har. Skogsvårdsstyrelsen förfogade öfver 
5 plantskolor med en sammanlagd ytvidd af 6-67 har. 
Förutom genom anordnande af föredrag och spridande af 
skogslitteratur har styrelsen verkat för höjandet af det 
allmänna intresset för en god skogsskötsel genom att per
sonalen vid företagna resor lämnat skogsägarna å marken 
anvisningar och råd. 

Göteborgs och Bohus län. Till skogsvårdsstyrelsen hafva 
aflämnats 17 skriftliga förbindelser att verkställa skogsod
ling å i strid mot skogslagen afverkad mark. Tvenne laga 
syner hafva påkallats, och befanns återväxten vara uppen
barligen äfventyrad i båda fallen. Planteringsdagar hafva 
anordnats dels för skolbarn, dels för värnpliktiga vid Bo
husläns regemente, hvarjämte länsjägmästaren hållit 25 fö
redrag å olika ställen. Under vårens skogsodlingar tjänst
gjorde, förutom de fem ordinarie länsskogvaktarne, 3 extra 
länsskogvaktare och 39 tillfälliga plantörer, och beräknas, 
att 1,000 hektar blifvit skogsodlade under året. 466 kg. 
skogsfrö och 3,415,310 plantor användes vid skogsodling å 
omkr. 1,000 skilda skogar. Skogsvårdsstyrelsen har lämnat 
20 skogsodlingsföreningar bidrag af omhänderhafda medel 
med ett sammanlagdt belopp af 4,650 kr. 160 har ljung-
mark, hvilken styrelsen med dryga kostnader skogsodlat 
under de föregående åren, härjades under året af eld. Då 
dessa skogsodlingar emellertid voro försäkrade, erhölls en 
skadeersättning af kr. 2,596-35. 

Inom Älfsborgs län hafva aflämnats skogsodlingsförbin
delser för 396 afverkningar, berörande en ytvidd af 2,760 
har. Länsjägmästaren har hållit 34 föredrag å olika orter, 
hvarjämte plantors- och gallringskurser anordnats. Under 
året hafva omkring 5,000 skolbarn erhållit undervisning i 
skogsodling under sammanlagdt 253 vid olika skolor anord
nade planteringsdagar. Till 2,279 skogsägare hafva efter 
till styrelsen gjord framställning kostnadsfritt lämnats frö 
och plantor, hvarmed 2,228 har skogsodlats; därjämte anses 
en ytvidd af c:a 800 har afverkad skogsmark hafva försatts 
i skogbärande skick utaf bolag och sådana enskilda, som 
icke erhållit frö och plantor af skogsvårdsstyrelsen. I 
styrelsens fröklängningsanstalter erhöllos genom kott-
klängning 52 kg. tall- och 925 kg. granfrö, det förra 
af en grobarhet mellan 88 och 92 %, det senare mellan 73 
och 82 %. Skogvårdskommittéernas antal utgjorde 130. 

Skaraborgs län. Till skogsvårdsstyrelsen ha under året 
aflämnats 150 skogsodlingsförbindelser och uppgingo samt
liga vid årets slut inneliggande förbindelser till ett antal 
af 430 stycken. För spridande af kunskap om skogens 
rationella vård hafva 9 föredrag hållits i samband med af 
hushållningssällskapet inom länet anordnade småbrukare-

kurser, hvarjämte tvenne föreläsningar hållits under den 
jordbrukarekurs, som anordnats vid Västgöta regemente för 
de från regementet afgående volontärerna. Skogsvårdssty
relsen har af omhänderhafda medel bestridt kostnaderna för 
skogsodling å 44 har, och till nedsatt pris tillhandahållit 
382 skogägare tillsammans 500 kg. skogsfrö samt 237,300 
tall- och 507,450 granplantor. För skolbarns undervisning 
och öfning i skogsodling hafva fritt utdelats till 87 folk
skolor sammanlagdt 66,500 tall- och 46,250 granplantor samt 
75 kg. tallfrö och 57 kg. granfrö, med hvilket materiel 2,000 
barn under 110 planteringsdagar verkställt skogsodling å om
kring 140 har. Omkr. 1,000 har kalmark torde hafva skogs
odlats under året med frö och plantor, som anskaffats af 
skogsvårdsstyrelsen. 104 skogsvårdskommittéer voro i verk
samhet vid årets slut. 

Inom Värmlands län har i fyra fall påkallats under
sökning jämlikt § 2 i skogslagen. 43 st. under afverknings-
året 1909—1910 utförda afverkningar, omfattande en areal af 
tillsammans 254 har, hafva befunnits lagstridiga. 155 skogs
ägare hafva efter ansökan erhållit biträde vid utsyning af 
skog. Tvenne undervisningskurser i virkesutsyning och 
skogstaxation hafva anordnats under året, förnämligast 
afsedda för dem, som förut genomgått skogsodlingskurs, 
hvarjämte länsjägmästaren hållit föredrag i skogsskötsel 
vid af länets hushållningssällskap anordnade småbrukare
kurser. Under ledning af skogsvårdsstyrelsens personal, hvil
ken utgjordes af en ordinarie och en extra länsjägmästare, 
8 länsskogvaktare samt 142 plantörer, hafva å 868 olika 
skogar utsatts 1,389 kg. frö samt utsatts 2,379,980 plantor, 
hvarvid en ytvidd om 2,256 har skogsodlats med använ
dande af sammanlagdt 16,963 dagsverken. Af skogsvårds
kassan understödda, men under skogsägarnas egen ledning 
utförda skogsodlingsarbeten hafva omfattat 550 har, förde
lade å 42 egendomar, med ett användt materiel af 483 kg. 
frö och 331^000 plantor. Dessutom hafva å större egen
domar skogsodlats 2,636 har med 1,645 kg. frö och 
763,408 plantor. Vid fröklängningsanstalten erhöllos 93 
kg. frö. I dikningsbidrag har under året utbetalts 35,91334 
kronor. Skogsvårdskommittéer funnos i 74 af länets 87 
socknar. 

Skogsvårdsstyrelsen inom Örebro läns landstingsområde 
har i fråga om 13 under året utförda afverkningar funnit 
sig föranlåten påkalla undersökning enligt § 2 i skogslagen. 
Från 157 olika skogsägare inkommo i behörig tid ansök
ningar om skogsodlingsbidrag. Fullständig skogsodling 
verkställdes å tillsammans 530 hektar, hvaraf omkring 
halfva ytan var afverkad före år 1905, och utsåddes därvid 
445 kg. frö samt utsattes 153,600 plantor af tall, gran och 
löfträd. I styrelsens fröria klängdes 338 hl. kött, som 
lämnade 170 kg. frö. Till torrläggning af försumpad mark 
har styrelsen i likhet med under föregående år lämnat bidrag 
i form af kostnadsfri undersökning in. m. samt halfva kost
naden för upptagande af hufvudafiopp, och har i enlighet 
härmed utbetalats under året ett belopp af 1,468 kronor 
såsom bidrag till kostnaderna för af 20 skogägare utförda 
dikningsarbeten, hvilka omfattat 10,551 meter. 

Inom Västmanlands län hafva anmälningar inkommit 
i fråga om 86 afverkningar, hvilka ansetts hafva utförts i 
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strid mot gällande skogslag. E n af dessa har ledt t i l l 
undersökning enligt § 2 af skogslagen och i 79 fall har 
borgen eller annan säkerhet för återväxtens betryggande 
lämnats. Afverkningsförbud har u tverka ts för tvenne af
verkningar, och hafva de, som bedrifvit resp. afverkningar, 
instämts t i l l vederbörande domstol. Länsjägmästaren har 
hållit 9 föredrag på skilda platser om skogsvård och skogs
hushållning samt en serie föreläsningar vid länets landt-
mannaskola. Efter begäran ha länsskogvaktarna lämnat 
anvisning i fråga om utförande af afverkningar å 103 hemman, 
livarvid 380 hektar genomgåtts med gal l r ingar och 180 har med 
blädning, hvarjämte omkring 18.500 fröträd blifvit u tmärk ta 
å 450 har. Genom styrelsen hafva under året t i l l 163 
rekvirenter ut lämnats 500 kg. skogsfrö och 271,500 plantor 
af olika slag, och har den därmed skogsodlade ytvidden 
uppgått t i l l 684 har. Skogsvårdskommittéer funnos i 36 
af länets 68 socknar. 

Kopparbergs län. 168 st inom olika skogar utförda 
afverkningar hafva af länsskogvaktarna ansetts vara utförda 
pa sådant sätt , a t t å terväxten vore delvis äfventyrad, och 
har undersökning enligt § 2 i skogslagen påkal lats rörande 
5 af desamma. Skogsvårdsstyrelsen har genom anordnande 
af undervisning i skogsvård vid hushållningssällskapets 
landtmannaknrser, vid folkhögskolor och å skilda platser 
inom länet sökt verka för skogsupplysningen, hvarjämte små
skrifter inköpts och fri t t utdelats . Genom 24 utsända in
struktörer undervisades i kot t insamling 7,580 barn vid 268 
folkskolor. Efter ansökan har styrelsen bi t rädt inalles 106 
markägare med skogsodling å 779 har kala marker. Af sådana 
områden, som afverkats efter den 1 januar i 1905, hafva på 
vederbörande markägares bekostnad skogsodlats 232 har för 
en kostnad af 8,268 kronor. Vid 163 skolor hafva 70 har 
blifvit skogsodlade af sammanlagdt 5,306 barn. Utaf 49 
markägare verkställd bäckrensning och skogsdikning t i l l 
en uts träckning af resp. 20,139 meter ä 129 öre och 39,771 
meter efter en medelkostnad af 23-6 öre pr meter afsynades 
under året. Det af styrelsen bestämda bidraget ur skögs-
vårdskassan för dessa arbeten utgick med högst 40 % af 
kostnaderna och högst 200 kronor t i l l hvarje skogsägare. 
De i skogsvårdsstyrelsens t jänst anstäl lda länsskogvaktarna 
— 6 ordinarie och 2 extra — lämnade 250 olika skogsägare 
råd och anvisning angående resp. skogars vård och af-
verkning. Vid styrelsens fröklängningsanstalt utkläng-
des 68 kg. frö. Skogsvårdskommittéernas antal utgjorde 
31 st. 

Inom Gefleborgs län har syn i enlighet med § 2 af 
skogslagen håll i ts i 14 fall. Råd och anvisningar angående 
skogarnas skötsel, hufvudsakligen omfattande markbered
ningar, gallringar, ljushuggningar m. m. äro genom läns
skogvaktarna kostnadsfritt lämnade å 408 skogar under 
298 förrättningsdagar. För en afgift af 2 kr. för förrätt
ningsdag hafva länsskogvaktarna dessutom under 312 för
rä t tn ingsdagar b i t räd t större skogsägare å 209 skogar. En 
t re veckors plantörsknrs var under året anordnad och t i l l 
delades hvar och en af de 22 deltagarna för kursens genom 
gående et t stipendnim å 35 kr. Planteringsdagar för skol
barn hafva under året vari t anordnade för 64 st. skolor, 
och hafva 1,725 barn deltagit i de därunder å tillsammans 

48 har verkställda planteringarna. Genom styrelsens för
medling utfördes skogsodlingar å mindre skogsägares marker 
t i l l en ytvidd af 278 har, och utsådddes därvid 113 kg. 
tall- och 39 kg. granfrö för en arbetskostnad af 5,423-73 kr., 
t i l l hvilken kostnads gäldande skogsvårdsstyrelsen bidrog med 
ett belopp af 2,706-99 kr. Till större skogsägare har sty
relsen ti l l nedsatt pris utlämnat 1,103 kg. frö och 55,000 
plantor samt för skogskulturers utförande utgifvit bidrag 
med tillsammans 4,936-Gl kr. Till bäckrensningar och afdik-
ningar af försumpad skogsmark, hvilka för en sammanlagd 
kostnad af 57,395-44 kr. utförts å 161 skogar, har styrelsen 
bidragit med 28,698-26 kr. Kolarskola har i l ikhet med under 
föregående år vari t anordnad och bevistades den under året 
af 23 personer. 

Inom Västernorrlands län har skogsvårdsstyrelsen påkallat 
syn i anledning af utförda afverkningar å 45 olika ställen. 
I samtliga fall utröntes vid syneförrättningarna, at t skogens 
återväxt uppenbarligen äfventyrats genom det sätt, på hvil
ket afverkningarna bedrifvits. I 49 fall hafva aftal träffats 
med vederbörande angående verkställande af de åtgärder, 
som i syneprotokollen föreskrifvits. Åf länsstyrelsen hafva 
på skogsvårdsstyrelsens begäran utfärdats 14 afverkningsför
bud. Under året har styrelsen öppnat 4 rät tegångar med an
ledning af underlåtenhet a t t verkställa öfverenskomna arbe
ten. Utslag hafva under året fallit i 10 rät tegångar, därvid 
samtliga styrelsens yrkanden bifallits. Med ett belopp af sam
manlagdt 43,886-70 kr. ha r skogsvårdsstyrelsen lämnat bi
drag till enskilda hemmansägare för utförande af dels gall
r ing å 20 har, dels hyggesrensning å 127 har, dels skogs
odling å 323 har, dels ock 206,357 meter skogsdikning och 
61,006 meter bäckrensning. I bidrag t i l l 22 större skogs
ägare för af dem utförda skogsvårdsarbeten har utbetalts 
ett sammanlagdt belopp af 39,231-50 kr., utgörande i regel 
25 % af dessa arbetens totalkostnad. Under ledning af sty
relsens personal hafva å 268 hemmansskogar fullständigt 
skogsodlats 451 har samt hjälpsåtts 267 har. Plan och 
kostnadsförslag för torrläggning af försumpad skogsmark 
och grundare myrar har styrelsen efter ansökan låti t upp
rä t t a i 525 fall, afseende 305,841 Jängdmeter stakade diken 
och rensning af 107,100 meter bäckar, hvarjämte personalen 
i stor utsträckning lämnat anvisning och råd vid förekom
mande hyggesrensningar och utsyning för afverkning. För
utom de i l ikhet med under föregående år anordnade kur
serna vid olika skolor inom länet leddes af länsjägmästaren 
under året äfvenledes en veckas skogsvårdskurs för folk
skollärare, hvilken kurs räknade 36 deltagare. Arets plan-
törskurs besöktes af 30 personer. 

Jämtlands län. Jämlikt § 2 i lagen angående vård af 
enskildes skogar har syn hållits å 16 hyggestrakter, och 
har skogsvårdsstyrelsen funnit sig föranlåten anhängiggöra 
rät tegång mot vederbörande på grund af utförda afverkningar 
å 9 olika skogar. Under länsjägmästarens ledning hafva 
.skogsvårdskurser hållits för folkskollärare och ledamöter i 
skogsvårdskommittéerna. I fröklängningsanstalten har ar
betet på grund af obetydlig t i l lgång på kött fortgått endast 
under en kortare tid. Vid 47 folkskolor hafva under an
ordnade planteringsdagar 1,411 barn verkställt skogsodling 
å tillsammans 34 har. Därförutom hafva skogsodlats 31 
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har kalmarker uppkomna före, och 90 har uppkomna efter 
den 1 januari 1905. Slutligen hafva på ansökan utlämnats 
33 kg. frö och 8,700 plantor, med hvilka en ytvidd af 36 
har beräknas hafva blifvit kultiverad. Till 218 skogsdik-
ningsföretag hafva bidrag beviljats med inalles 65,475 kro
nor, hvaraf hälften skulle få lyftas under året. I premier 
för utan anslag utförda diknings- och andra kulturarbeten 
beviljades dessutom 8,808-11 kr. Ansökningar om biträde 
med utstämpling af skog hafva under året inkommit till ett 
antal 226 stycken. 

I likhet med under föregående år ha under året varit 
anvisade dels ett extra statsanslag å 67,500: — kronor såsom 
bidrag till uppehållande af slcogsvårdsstyrelscrnas verksam
het, dels ett extra statsanslag för skogsodlingens främjande, 
att i mån af tillgång tilldelas antingen skogsvårdsstyrelser, 
t i l l hvilka landsting eller hushållningssällskap för ända
målet lämnat bidrag, eller — i landstingsområde, där sådan 

Västerbottens läns skogsvårdsnämnd har mottagit ett 
långt större antal ansökningar om bidrag för utförande af 
skogsvårdande arbeten, än den kunnat tillmötesgå. Endast 
åt 153 personer har fördenskull arbetsplaner blifvit upp
rättade. För ifrågavarande ändamål har nämnden under 
befättelseåret haft att disponera 14,000 kr., däraf 7,000 kr. 
statsmedel samt 7,000 kr. anslagna af landsting och hus
hållningssällskap. 

styrelse icke finnes — landsting eller hushållningssällskap, 
under iakttagande att i intetdera fallet statsbidrag finge 
till något landstingsområde utgå med högre belopp än det, 
hvarmed landsting eller hushållningssällskap tillsammans 
eller ettdera af dem till ändamålet bidragit. 

Dessa statsanslag ha varit fördelade på sätt som utvi
sas af vidstående tablå, hvarå äfvenledes angifves, dels 
de medelsbelopp, som af vederbörande landsting eller hus
hållningssällskap anslagits för skogsodlingens främjande, 
dels de skogsvårdsafgifter, som under året kommit resp. skogs
vårdsstyrelser till del, äfvensom öfriga inkomster utaf rän
tor m. m., som uppgifvas hafva under berättelseåret influtit 
i skogsvårdskassorna. Härförutom ha till synnerligast vissa 
skogsvårdsstyrelsers förfogande stått afsevärda behållningar 
från föregående år, men ha storleken af dessa belopp icke 
alltid kunuat utrönas utaf de berättelser öfver verksam
heten, som resp. skogsvårdsstyrelser afgifvit. 

SJcogsingenjöremas verksamhet. För enskildas tillhan
dagående med råd och upplysningar rörande skogens sköt
sel och rätta tillgodogörande m. m. i Norrbottens och -Väs
terbottens län samt Särna socken af Kopparbergs län ha 
varit anställda trenne med statsmedel aflönade skogsingen
jörer. 

Till befordrande af en bättre skogsvård har Norrbottens 
läns skogsvårdsnämnd tillhandahållit dem, som så önskade, 
kostnadsfritt biträde af skogsingenjör och jämväl lämnat 
bidrag till verkställande af föreslagna skogsvårdsarbeten. 
Nämnden har under året mottagit 301 ansökningar därom, 
mot 191 sistförflutna år. I anseende till de knappt till
mätta medel, sammanlagdt 10,000 kr., däraf 5,000 kr. stats
medel och 5,000 kr. anslagna af landstinget, nämnden i så
dant syfte haft till sitt förfogande, har den ej i den omfatt
ning, som önskvärdt varit, kunnat lämna understöd för 
skogsvårdsarbetens utförande. 

Af de tvenne skogsingenjörer, som under året inom länet 
varit verksamma, ha till utförande med bidrag af skogs
vårdsnämnden planlagts följande arbeten: 
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Jakten. 
Antalet af under berättelseåret inom landet dödade ska

dedjur äfvensom i anledning däraf utbetalade skottpenningar 
framgår af bil. 40, utarbetad på grundval af från länssty
relserna och ordförandena i kommunalnämnderna inkomna 
uppgifter. Särskildt de uppgifter, som angående utaf stats
medel utbetalda skottpenningar aflämnats af vederbörande 
kommnualnämndsordförande, ha emellertid visat sig vara 
ganska otillförlitliga, i följd hvaraf vid uppgörande af före-
nämnda tabell vissa jämkningar vidtagits i dessa afseenden. 
Under rubrik »af statsmedel» ha sålunda sammanförts dels 
de belopp, som enl. af landtbruksstyrelsen meddelad uppgift 
verkligen utbetalats af statsmedel för dödade salar, dels de 
belopp som enl. primäruppgifterna utgifvits i skottpenningar 
för järf, lo och varg. F r å n kommunalnämndsordförandena 
bekomna, helt visst mycket approximativa uppgifter rörande 
antalet af under berättelseåret utaf rofdjitr dödade husdjur 
samt'den däraf vållade, i penningar beräknade skada hafva 
sammanställts i bil. 41. 

Det allmänna intresset för jaktens vårdande och höjande 
har säkerligen rät t afsevärdt t i l l tagit under senare åren i 

synnerligast inom landets södra och mellersta delar. Detta 
intresse synes flerstädes hafva under berättelseåret i allt 
större omfattning tagi t sig ut t ryck dels i åtgärder för in
plantering af värdefullt nyt t ig t vildt, som förut icke alls 
funnits inom viss ort eller ock i endast r inga mängd uppe
hållit sig därstädes, dels i åstadkommet verksammare skydd 
mot tjufskytte såväl i fråga om obehörigt intrång å andras 
jaktmarker som ock beträffande j ak t under förbjuden tid, 
dels i hvarandra närliggande fastigheters sammanförande 
ti l l större gemensamt jaktområde, som arrenderats af för 
jaktens vård och rationella skötsel intresserad jaktvän, dels 
ock däri at t ett flertal af uti de olika länen arbetande jak t 
vårdsföreningarna såväl i allt större grad verkat för spri
dande af kunskap om jaktens betydelse och dess vårdande 
som ock, hvar och en inom si t t verksamhetsområde, sökt 
insamla uppgifter i fråga om vildtillgången och dennas be
skattning för at t såmedelst sä småningom kunna erhålla 
åtminstone någon på verkligheten stödd uppfattning i fråga 
härom. 

Angående den verksamhet, som landsting, hushållnings
sällskap och jaktvårdsföreningar under berättelseåret utöfvat 
för jaktvårdens främjande inom landet, inhämtas af skogs
tjänstemännens berättelser i hufvudsak följande: 

Norrbottens läns landsting har under berättelseåret t i l l 
»Norrbottens läns jaktvårdsförenings» förfogande ställt dels 
ett anslag af 2,000 kronor a t t användas särskildt till älgens 
fredande genom såväl anställande af älgpoliser som utbeta
lande af belöningar för efterhållande af tjufskyttar å älg, 
dels ett belopp af 500 kronor till premier för dödande af 
räf under månaderna maj—augusti. Medlen till älgbevakning 
ha vanligen ställts till vederbörande jägmästares förfogande. 

inom Västerbottens län har »"Västerbottens läns jägareför-
bund» utbetalat skottpenningar för räf, örn, berguf, dufhök 
och kråka. 

»Västernorrlands läns nya jaktvårdsförening» har genom 
anvisande af medel till älgpolis m. m. sökt verka för höjande 
af jaktvården inom Västernorrlands län, där dessutom pre
mier för dödande af räf, berguf, dufhök och kråka utbetalats 
af medel, som därtill anslagits af landstinget och hushåll
ningssällskapet. 

Inom Jämtlands län, där »Jämtlands läns jaktvårdsför-
ening» fortfarande verkar för en förbättrad jaktvård genom 
anvisande af medel t i l l älgpolis m. m., har i likhet med 
under föregående år af renbetesfjällsmedel utbetalats dels 
för dödande af varg 25 kronor utöfver de 50 kronor, som 
för hvarje dödad varg utgå af statsmedel, dels ock aflöning 
åt jaktuppsyningsmän inom renbetesfjällen. 

Inom Gäflcbort/s län verkar »Gefleborgs läns jaktvårds
förening» samt en mera lokal sammanslutning, »Jerfsö Jakt 
vårdsförening», hvilka bägge verka för jakt lagarnas efterlef-
nad, det matnytt iga vildas vård samt spridande af kunskap 
om jaktens ändamålsenliga utöfning. Den sistnämnda före
ningen utbetalar för fällande angifvelse i fråga om olaga 
älgjakt 25 kronor, liksom länets hushållningssällskap för 
hvarje sådant fall utbetalar 50 kronor. Landstinget utbeta
lar för dödande af skadliga rofdjur: för räf 3 kr., för duf
hök, örn och berguf 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 jaktuppsyningsmän inom de olika sock
narna söker öfvervaka jaktlagarnas efterlefnad. Tidvis under 
året har äfven vari t anställd en särskild jaktvårdskonsulent. 
För rapphönsens vårdande under vintern utbetalar förenin
gen belöningar. Kopparbergs läns landsting lämnar skott
penningar för dödande af räf under tiden 1 april—30 sep
tember med 3 kr. samt för hönshök och uf med 1 kr., 
hvarjämte en del kommuner utbetala premier för dödande af 
kråka. 

För jaktvårdens främjande utbetalar landstinget i- Värm
lands län i skottpenningar för räf, dödad under tiden april 
—oktober, 3 kr., för nf 3 kr., 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., gräfling med 4 kr. samt kråka under vissa 
villkor med 15 öre. 

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, 150 kr. för vikaresäl samt 2-50 kr. för gråsäl, 
hvarjämte af statsmedel utgår för sistnämnda två skade
djurs dödande premier med resp. 1-50 och 2'50 kr. 

Stockholms läns landsting har i skottpremier utbetalat 
för räf, dödad under tiden 16 mars—15 augusti, 1 kr. och 
för säl 5 kr. Inom länet verkar »Svenska jägarförbundets 
Stockholmsafdelning». 

Södermanlands läns landsting har utbetalat premier för 
räf, dödad under tiden 1 april—31 oktober, med 2 kr., 
för gräfling, örn, berguf och dufhök hela året 1 kr., för 



Jakten. XXIII 

kråka 15 öre samt för säl 4 kr. Inom länet verka t i l l 
jaktens fromma två jaktvårdsföreningar samt speciellt i fråga 
om sjöfågeln en jaktklubb. 

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 kr. För dödad gräfling och dufhök 
har utbetalts 1-50 kr., för skäggdopping 25 öre, för kråkor 
15 öre och för säl 4 kronor. Länets jaktvårdsförening har 
utbetalat för gammal berguf, dödad under tiden 1 mars—31 
maj, 20 kr., för samma fågel under öfriga tider af året G 
kr. och för unge 3 kr. 

Gottlands läns landsting har genom »Gottlands jägar-
gille» utbetalat skottpremie för räf med 3 kr., örn 2 kr., 
dufhök 1 kr., sparfhök 50 öre, kråka 10 öre och säl 4 kr. 
Trenne ti l l Svenska jägareförbundet anslutna sällskap äro 
inom länet verksamma för en bät t re 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. ^Skaraborgs läns jaktvårdsförening» 
har i premier för dödande af dufhök utgifvit 2 kr. (dununge 
1 kr.). 

Alfsborgs 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» verkat och bl. a. i skottpenningar utbetalat 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 '/a—!U/io, med 3 kr., för gräfling med 2 kr., 
för kråka med 15 öre, samt för kråkägg 5 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 kr. 

Kalmar läns södra landsting har utbetalat för räf 3 kr., 
för dufhök och gräfling 1 kr., för kråka 10 öre samt för 
säl 6 kr. Därutöfver lämna äfven en del kommuner skott-
penningar för dödade rof- och skadedjur, hvartill den allmänt 
utgående hundskatten ofta användes. »Södra Kalmar läns 
jaktvårdsförenings» verksamhet har äfven detta år omfattats 
med lifiigt intresse. 

Jönköpings läns landsting har utbetalat skottpenningar 
för räf och gräfling med 2 kr., örn, berguf och dufhök 
1 kr., sparfhök 50 öre och kråka 15 öre. Under året ha 
nybildats »Jönköpings läns jaktvårdsförening». 

Inom Kronobergs län har landstinget genom »Krono
bergs läns jaktvårdsförening» utbetalat skottpenningar för 
räf med 2-50 kr., örn och berguf 5 kr., hök 2-50 kr. samt 
för kråka 10 öre. 

Inom Blekinge län, där »Blekinge jaktförening» är verk
sam för en bättre jaktvård, har landstinget 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 
K) öre. För dödad säl har hushållningssällskapet utbeta
lat 5 kr. 

Inom Malmöhus och Kristianstads län utbetalas skottpen
ningar för säl resp. 5 och 3 kr. och i det förstnämnda länet 

jämväl 15 öre för kråka. För jaktvården och djurskyddet 
verka: »Zoologiska jägarsällskapet», »Skånska jaktföreningenJ, 
samt »Malmö jaktskyddsförening», »Föreningen för skyddande 
af fågellifvet å Måkläppen> m. fl. Den jaktvård, som ut
öfvas å de större godsen och t i l l jaktintresserade utarren
derade marker samt det skydd, som lämnas det vilda a 
kronans marker, har i väsentlig mån bidragit till det nyt
tiga vildas förökande. 

I Hallands län utbetalar landstinget skottpenningar för 
dödande af räf, gräfling och kråka i de socknar, som utfästa 
sig at t därtill bidraga med halfva beloppet. Hallands läns 
hushållningssällskap utbetalar för dödad säl 4 kr. Tjuf-
skytte och j ak t under förbjuden tid synes inom länet snarare 
till- än aftaga. 

Beträffande rofdjurens förekomst inhämtas af skogstjän
stemännens berättelser följande: 

Björnen synes uppträda allt mer sällan äfven i trakter, 
där den förr visat sig som oftast. Fas tare björnstam om
talas endast från Norrbottens län inom Jockmocks, Gellivare, 
och Juckasjftrvi revir. I dessa trakter ha under året nio 
björnar fällts. Längre söder ut säges björnen ha förekommit 
inom Arjepluogs och Malmesjaurs revir, inom Sorsele revir, 
där ett exemplar fällts, i öfre delen af Dorotea socken, 
inom Jämtlands fjälltrakter och på enstaka platser i Härje
dalen. Likaså lära enstaka individ hafva uppehållit sig 
inom Undersåkers socken i Jämtland, inom Alfdalens uch 
Lima skogstrakter samt Husby och Stora Skedvi socknar 
inom Kopparbergs län äfvensom inom Gästrikland i Tors
åkers socken. Från trakter, belägna söder om dessa före
komstorter, har intet meddelande angående under året på
träffad björn influtit. 

Vargens förekomst inom Norrbottens fjällområden och 
öfre skogstrakter har under berättelseåret varit synnerligen 
riklig, under det a t t den inom samma delar af Västerbottens 
län säges däremot ha uppträdt mera sparsamt. F rän västra 
Jämt lands fjälltrakter uppgifves a t t vargen är i t i l l tagande 
och a t t den synes utbreda sig mot söder. I Särna har en 
varghona fällts under året. 

Järfven omnämnes såsom rä t t allmänt förekommande i 
de två nordligaste länens fjälltrakter, hvarifrån den följer 
renhjordarna ned i skogstrakterna. Redan i Västerbottens 
läns sydligare delar synes den dock uppträda mer sparsamt 
och är den i Jämtlands län sällsynt. 

Lodjuret, som, ehuru synnerligen sparsamt, förekommer 
ända ned i Bergslagsskogarna, uppges hafva under året upp
t r äd t r ä t t ta l r ik t inom Jockmocks socken af Norrbottens 
län. 

Bäfvcn uppgifves fortfarande vara öfver hela landet 
allmänt förekommande; den anses i vissa orter hafva till
tagi t i mängd under det a t t dess förekomst däremot ä 
andra anses vara i aftagande. 

Härden och uttern hafva, enligt hvad revirberättelserna 
angifva, öfver landet i dess helhet minskats i antal. Inom 
Värmlands västl iga och nordliga skogstrakter äfvensom i 
vissa delar af Närike uppgifves märden dock uppträda 
rä t t allmänt. 1 fråga om ut tern synas Småland, Skåne 
och Oland utgöra undantag från den allmänna regeln, 
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då den här på lämpliga lokaler och vid hafskusterna lär 
vara ganska vanlig. 

Öfver gräflingens tilltagande förekomst klagas särskildt 
från Bergslagsdistriktet och Smålands distrikt, och torde 
detta djurs årligen ökade spridning utgöra en rät t afsevärd 
fara för jakten inom stora delar af landets södra och mel
lersta delar, trots att djuret årligen allt skarpare efter-
hålles och allmänheten mer och mer hörjat inse den skada 
på det matnyttiga vilda, gräflingen åstadkommer. 

Förutom de af statsmedel utgående skottpremierna för 
dödade salar ha flera landsting inom kustlänen höjt de af 
landstingsmedel utgående skottpenningarna från 1 å 2 kro
nor till 4 å 5 kronor i afsikt att därigenom ytterligare 
uppmuntra efterhållandet af detta i skärgårdarna allmänt 
förekommande skadedjur. 

Rörande ro/fåglarnas förekomst framgår af skogstjänste-
männens berättelser: 

att inom Skellefteå och Umeå distrikt duf- och sparf-
liök, åtskilliga falk- och ugglearter äfvensom bergnf och 
vrak rätt allmänt förekomma; 

att inom Mellersta Norrlands och Gräfie-Dala distrikt 
örn, berguf och falkar äro mindre allmänna, hvaremot hök
fåglar äro vanliga, synnerligast i fjälltrakterna; 

att i Bergslagsdistriktet duf- och sparfhök äro de van
ligast förekommande roffåglarna; under det att berguf före
kommer mera allmänt endast i distriktets västliga och 
nordliga delar; 

att inom Östra distriktet örn och berguf förekomma 
sparsamt, örn i regeln endast vid flyttningarna, sparfhöken 
allmänt, men duf höken mera sparsamt; 

att inom Västra distriktet berguf, örn och de större 
falkarterna förekomma sällsynt, dufhöken å vissa trakter 
talrikt, sparfhöken samt de mindre falkarterna rätt allmänt, 
de sistnämnda synnerligast i Bohuslän; 

att inom Smålands distrikt örn mera tillfälligtvis på
träffats — hafsörn har dock under året häckat å Boda 
kronopark —, ufven förekommer sparsamt här och hvar, duf-
hök uppträder å vissa trakter allmänt men för öfrigt sparsamt, 
hvaremot sparfhöken synes vara allestädes tämligen allmän; 

att kungs- och hafsörnar, hvilka senare mera sällan 
häcka inom södra distriktet, dock därstädes fällas i stort 
antal, egentligen under vårsträcket; dufhöken, som likaledes 
är talrikt förekommande vid vår och höststräck, häckar 
mindre allmänt inom distriktet. 

Angående tillgången af nyttigt vilat innehålla skogstjän
stemännens berättelser i hufvudsak följande: 

Älgen. I bil. 43 meddelas såväl antalet inom skilda 
revir dödade älgar som ock utdrag af skogstjänstemännens 
uppgifter om älgens förekomst inom respektive revir. 

Kronhjorten torde i Skåne enligt öfverjägmästarens be
rättelse vara stadd i aftagande. Under året ha fällts 23 st. 
i Malmöhus län. 

Dofhjorten synes trifvas väl i Östergötland, där den 
inplanterats för några år sedan, och förmäles, att den fort
farande alltmer sprider sig inom länet. Från dofhjortens 
egentliga förekomstort, Skåne, meddelas, att under året fällts 
resp. 60 och 64 djur inom Malmöhus och Kristianstads län-
Tillgången synes vara oförändrad. 

Eåiijuret sprider sig sakta men säkert norrut. I trak
ten af Falun vid Sundborn har fällts ett rådjur och från 
Kopparbergs och Västerdalarnas revir inrapporteras liksom 
föregående år dess förekomst. 

Från Bergslagsdistriktet berättas att rådjuret därinom 
trifves godt och tilltager i mängd, hvilket äfven förspörjes 
från Östra distriktet. I Västra distriktet har tillgången 
varit medelmåttig liksom ock i Kalmar och Jönköpings län, 
där förekomsten dock anses vara ojämn. På Öland saknas 
rådjuret, men är däremot mycket allmänt inom Kronobergs län-

Från Södra distriktet meddelas att stammen är i till
tagande och anses den vara mycket god inom Malmöhus 
län, men mindre god i Skånes nordliga skogstrakter. I de 
båda skånska länen lära under året ha fällts omkr. 2,000 djur. 

Tillgången af hare under året har uppgifvits vara 
mycket god inom Södra distriktet, Kalmar och Västbo 

revir samt hela Bergslagsdistriktet, inom hvilket senare 
tillgången uppgifves hafva varit ovanligt riklig; 

god inom flertalet revir i Smålands distrikt, Östra di
striktet, Kopparbergs Jän, de flesta revir i Mellersta Norr
lands distrikt, Norsjö och Alfsby revir af Skellefteå distrikt 
samt Torneå revir; 

medelmåttig på Gottland, i hela Västra distriktet, Gäf-
leborgs län samt Arvidsjaurs revir; 

under medelmåttan i Värends revir, där haren synes 
vara angripen af en lungsjukdom, i Bispgårdens skolrevir, 
norra Jämtlands och Härjedalens revir af mellersta Norr
lands distrikt, inom de flesta revir af Skellefteå distrikt 
samt inom Pärlälfvens revir, inom hvilket harstammen ned-
sattes af pest år 1909. 

Beträffande skogsfågeln uppgifves följande: 
inom de tre nordligaste distrikten har årgången å skogs

fågel i allmänhet varit dålig med få undantag t. ex. inom 
Arjepluogs revir i fråga om tjäder och orre. 

Inom Mellersta Norrlands distrikt har tillgången varit 
å ripa i fjälltrakterna medelgod och på vissa mindre områ
den god; å annan skogsfågel dålig. Hjärpens förekomst 
anses vara i afsevärdt aftagande i hela Norrland. 

Inom de södra reviren af Kopparbergs län och inom 
Gäfleborgs län har tillgången på tjäder och orre varit riklig 
och inom öfriga delar af Gäfle-Daladistriktet god. Ripans 
årgång har varit klen. Hjärpen anses böra ännu en tid 
skyddas genom utsträckande af giltighetstiden för det i Kop
parbergs län rådande jaktförbud. 

Från Bergslagsdistriktet förljudes att skogsfågelns års
kullar varit stora och starka. Hjärpen förekommer dock 
endast sparsamt. 

Inom såväl Östra som Västra distrikten har årgången å 
tjäder och orre varit god, dock mindre stark för orre traktvis 
inom Södermanland. Hjärpen, som är sällsynt i Östra di
striktet, förekommer mera allmänt inom Västra distriktet. 

Smålands distrikt har haft att uppvisa en mycket god 
årgång å skogsfågel inom Västbo revir och för öfrigt god 
till medelgod. Å Boda kronopark utsläppta tjädrar tyckas 
ej vilja föröka sig. 

Från Södra distriktet omförmäles att tjädern, som rätt 
talrikt förekommer i de stora skogstrakterna i distriktets 
nordliga delar, år för år arbetar sig söder ut mot Ringsjön. 
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I Kristianstads län efterhålles tjädern starkt bl. a. genom 
det där brukliga infångandet af lefvande fåglar i och. för 
export. 

Rapphönsen inom Bodens revir gå fortfarande väl till, 
tyckas trifvas och ha redan spridt sig ned till Älfsby revir. 
Likaså synas de rapphöns, som förekomma i Siljanstrakten 
i Kopparbergs samt i Västerdalarnas revirs södra delar reda 
sig godt och har stammen i Gäfleborgs län här och där 
ökats. 

I såväl östra som Västra distrikten har tillgången varit 
ojämn, dock bättre inom det sistnämnda. 

Från Smålands och Södra distrikten uppgifves att år
gången varit under medelmåttan. 

Morkullan har visat ringa tillgång i Österdalarnas re
vir, men god i Kopparbergs läns södra delar. 

I Bergslagsdistriktet synes den blifva allt sällsyntare, 
hvilket uppgifves vara fallet äfven i östra distriktet och 
Smålands distrikt utom å Boda kronopark å Öland, där den 
anses vara allmän. I Västra distriktet, speciellt inom Bo
huslän och Dalsland, har den haft synnerligen god år
gång och synes den i vissa trakter af dessa landskap vara 
stadd i ökning. I Skåne häckar morkullan i allmänhet icke, 
utan är där förekommande jakt å denna fågelart nästan ute
slutande höstjakt på sträck. 

Fasanen har inom södra distriktet haft en ovanligt god 
årgång. Den uppträder numera äfven på kronans skogar 
inom distriktets södra delar, där den snart torde vara att anse 
som bofast. I öfrigt har dess spridning inom stora delar af 
landet från och med Mälardalen och söderut fortfarande 
varit ganska afsevärd. 

Sjöfågeln inom Luleå distrikt aftager starkt år från år. 
Detsamma gäller Skellefteå, Umeå och Mellersta Norrlands 
distrikt, där kullarna för året varit små och sparsamt före
kommande. Tillgången på gräsand, som är i aftagande öfver 
hela riket, har dock under året varit rätt god i mellersta 
Sverige och mycket riklig i Skåne. 

Af shogspersonalen eller genom dess försorg hafva under 
berättelseåret vid domstol anhängiggjorts åtal i 139 mål an
gående förbrytelser mot jaktlagarna, af hvilka mål 53 voro 
uppskjutna från föregående år. Under berättelseåret afgjor-
des 79 af dessa mål, hvarvid svarandena fälldes i 56 och 
frikändes i 23. Vid årets slut voro sålunda 60 mål oafgjorda 
(bil. 44). Ådömda böter uppgingo till 6,755 kr. och ådömd 
skadeersättning till 1,638-50 kr. Motsvarande belopp före
gående år voro 7,925 kr. i böter och 1,502-75 kr. i skade
ersättning. 

SkogsunderYisiiingen. 

Inom området för statens skogsundervisningsväsende 
har berättelseåret ej medfört någon förändring af betydenhet. 
Visserligen har därunder beredts möjlighet att mottaga ett 
större antal lärlingar vid fyra af de för utbildande af 
bevakare upprättade skogsskolorna, men skogsundervisningen 
har varit ledd efter samma program som föregående år och 
äfven dess organisation är orubbad. 

Samtliga elever, 12 st. vid Klotens och 10 st. vid Om-
bergs skogsskola utexaminerades vid afgängspröfning den 
l:a september. (Bil. 42). 

Skogsinstitutet. För högre kursen har arbetsplanen om
fattat 5 läseterminer med sådan fördelning, att under höst
terminen tre och under vårterminen två afdelningar åtnjutit 
undervisning. Lägre kursens elever hafva däremot redan 
efter tvenne terminers studier vid institutet fullbordat sin 
utbildning där. 

För inträde vid Skogsinstitutet förberedande skogsskolor. 
Läsåret vid Ombergs och Klotens skogsskolor har allt 
fortfarande varit förlagdt till tiden 15 oktober ena året 
till den l:a september året därpå. Jägmästaren i resp. 
revir, inom hvilka skolorna äro belägna, fungera såsom 
föreståndare och har vid sin sida för undervisningens 
bestridande en skogligt bildad underlärare. De för skogs
skolorna nu gällande ämnesprogram och arbetsordningar 
äro af domänstyrelsen fastställda den 2 juni 1910. I 
enlighet med däri meddelade föreskrifter har undervis
ningen framför allt varit inriktad på att skänka eleverna 
inblick i rent praktiska skogsgöromål, hvilket ock framgår 
af nedanstående ur senaste redogörelse för Klotens skogs
skolas verksamhet hämtade schema öfver där meddelad 
praktisk och teoretisk undervisning. 

Teoretiska undervisningen har omfattat: 

Praktiska öfn in garna hafva omfattat: 



Studieresor hafva under berättelseåret företagits; 
dels den 28 febr.—7 mars med högre kursens äldre 

afdelning samt lägre kursen till Medelpad under ledning af 
läraren i skogsteknologi för at t gifva eleverna tillfälle vinna 
kännedom om i stort bedrifna timmerafverkningar och vir-
kesdrifningar äfvensom inblick i sågverksrörelse, trämasse
fabrikation, ngnskolning m. m., 

dels ock under tiden 2:a-—12:e juni med högre kur
sens äldre afdelning till södra Sverige under direktörens 
ledning för studier af skilda beståndstyper, skogskultnrer, 
beståndsvård m. m., hvarvid besöktes Skagersholms krono
park i Skaraborgs län, Hasselfors bruks skogar inom Örebro 
län, Gummeslöfs m. fl. fiygsandsfält, egendomen "Vallen samt 
Vallåsens kronopark inom Hallands län, Nöttja kronopark i 
Kronobergs län samt Högestads, Söfdeborgs och Trolleholms 
skogar i Malmöhus län. 

De under dessa resor gjorda iakttagelser ha eleverna 
hvar för sig fått utveckla i skriftliga redogörelser. 

Kulturarbetet! hafva 9—21 maj af högre kursens yngre 
afdelning och lägre kursen bedrifvits å Bjurfors kronopark. 

De sedan flera år pågående försöken dels med sådd af 
främmande trädslag, dels för utrönande af olika såddränders 
samt myllnings- och betäckningsmateriels inflytande på plan
torna ha fortsatts, hvarjämte igångsatts nya försök dels för 
undersökning af rotstympningens inverkan på granplantor, 
dels för utrönande af fleråriga lupiners inflytande på plan
torna. 

I likhet med hvad förut varit fallet har läraren i 
forstlig byggnadskonst ledt exkursioner med elever under 
försommaren längs Emåns och Oreälfvens vattendrag för 
studium af flottledsbyggnader. 

Detta liksom föregående år ha de egentliga sommar-
öfningarna varit förlagda till Hamra, Bjurfors och Klotens 
kronoparker. 

Inom förstnämnda park verkställde under ledning af 
läraren i skogsindelning, biträdd af tvenne assistenter, högre 
och lägre kursens äldre afdelningar 15 juni—lo' jul i kart-
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Elevernas antal (bil. 42) uppgick vid berättelseårets 
början t i l l : 

Af högre kursens 28 elever i äldre afdelningen utexa
minerades 26 och af lägre kursens 11 elever anade 9 full
ständiga, godkända prof. 

Arid årets slut utgjorde elevernas antal således: 

i högre kursens äldre afdelning. . . 24 elever 

Stipendier (im 200 kr. ha under aret af därtill anslagna 
medel utdelats till 5 st. elever i högre kursen. 

.Lärarepersonalen har under året utgjorts af 1 direktör, 
2 t. f. lektorer, 2 extra lektorer samt 5 extra lärare. 

Vid de praktiska sommaröfhingarna ha dessutom 4 
skogligt bildade assistenter biträdt. 

Undervisningen har bedrifvits i enlighet med af domän-
styrelsen fastställdt program. 

Den teoretiska undervisningen har fortgått på sätt 
nedanstående tablå utvisar. 
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läggnings- och taxeringsarbeten, hvarjämte tillväxtunder-
sökningar å utlagda profytor samt stämplings- och skogs-
värderingsöfningar ägde rum. 

A Bjurfors kronopark pågingo samtidigt under ledning 
af läraren i skogsteknologi med biträde af 2 assistenter 
öfningar med högre och lägre kursernas yngre afdelningar 
i skogs- och fältmätning, dikning, afvägning ni. m. Under 
sammanlagdt 8V2 dagar af denna t id har läraren i zoologi 
ledt entomologiska exkursioner därstädes. 

Omförmälda å Hamra kronopark förlagda afdelningar 
flyttades den 17 juli till Bjurfors kronopark, hvarest t i l l 
sommaröfningarnas slut den 31 augusti dels under lärarens 
i skogsteknologi ledning verkställdes inägomätningar, ko-
lades, upprättades afdikningsförslag med tillhörande kost
nadsberäkningar m. m., dels under direktörens ledning ut
fördes gallrings- och stämplingsöfningar, dels slutligen under 
ledning af läraren i jordbrukslära företogos exkursioner 
under 4 dagar för studium af mindre jordbruk samt för 
öfning i förrättande af ekonomisk besiktning. 

Högre och lägre kursens yngre afdelningar voro under 
denna t id förlagda ti l l Malingsbo å Klotens kronopark, där 
lektorn i skogsindelning biträdd af 2 assistenter ledde öf
ningar i beståndsaffattning med ledning af äldre kartor, 
linje-, profyte- och specialtaxering af bestånd, uppskattning 
och värdeberäkning af profytor, tillväxtundersökningar å 
såväl enskilda träd som sammanhängande skogstrakter 
samt upprättande af stamaualyser. Lektorn i botanik ledde 
därjämte under 9 dagar skogsbotaniska exkursioner med 
eleverna. 

Eleverna hafva i enlighet med närmare meddelade an
visningar och föreskrifter lämnats tillfälle utöfva jak t dels 
under sommaröfningarna å demonstrationsskogarna, dels 
under vinterterminen å tvenne kronoparker inom Stock
holms revir. 

Genom såväl förhöjda expensmedel som särskildt anslag 
ha möjligheter beredts a t t med insti tutets samlingar och 
bibliotek införlifva åtskilliga värdefulla föremål och verk, 
hvaribland särskildt må nämnas en nästan fullständig sam
ling af i landet häckande fåglars ägg. 

Bibliotekets omkatalogisering har under året fullbordats. 

Skogsskolor för utbildande af bevakande personal. Bil. 42 
meddelar upplysning såväl om vid dessa skog3skolor — 
Hällnäs i Västerbotten, Bispgården i Jämtland, Grönsinka 
i Gästrikland, Bjurfors i Västmanland, Skogshall i Söder
manland, Hunneberg i Västergötland och Kolleberga i Skåne 
— undervisade och därifrån efter e t tår ig kurs afgångna lär
lingar som ock om fördelning af de till dessa skolor an
visade stipendier. 

Till belysande af undervisningens omfattning och be
skaffenhet vid ifrågavarande skolor är här nedan intagen 
en ur redogörelsen från Bjurfors skogsskola hämtad sam
manställning öfver dess verksamhet. 

Den teoretiska undervisningen har omfattat följande 
antal t immar: 

Statens skogsförsöksanstalt. 

Rörande verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt, 
som vid sitt arbete haft at t följa af domänstyrelsen för 
tiden 1909—1911 fastställdt program, inhämtas af dess jäm
likt nåd. instruktionen den 18 december 1908 afgifna be
rättelse hufvudsakligen följande. 

I. Skogsafdelningen. Under året hafva fältarbetena i 
hufvudsak omfattat följande undersökningar: 

Af förut anlagda gallringsserier i tallskogar hafva 
fullständigt reviderats ytorna 5: I—II I i norra Jämtlands 
revir, 22: 1—IV i Österdalarnas revir, 28: I—IV i Grönbo 
revir, 41 : I—III och 48: f—VI i Svärtornas revir. Tidigare 
reviderade gallringsytor i granskog (14: I—IV) å Omberg 
samt i tallbestånd (27: I I , V och VII) å Jönåkers härads-
allmänning hafva under året bearbetats. 

För belysande af tillväxten m. m. i skilda bestånd 
hafva 3 äldre försöksytor reviderats och gallrats (n:o 39 och 
40 i Bispgårdens skolrevir och n:o 14 å Omberg). Härjämte 
hafva 9 nya tillfälliga t i l lväxtytor undersökts, nämligen 4 
i örtrik granskog (norra Jämtland, Södermanland och Om-
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berg), 3 i bokskog, 1 i ekskog och 1 i björkskog, de 5 senare 
i Halland. 

Vid dessa profyteundersökningar hafva inalles fällts 
och uppmätts 425 profstammar, däråt' 90 tallar, 216 granar, 
17 björkar, 58 bokar, 20 ekar och, i annat sammanhang, 24 
sibiriska lärkträd. Vidare hafva tagits 24 analysstammar 
af tall, gran, björk, bok och ek, hvilka sedermera hafva 
undersökts vid försöksanstalten. 

För de till nästa år planerade försöksplanteringarna i 
Norrland med tallplantor, som uppdragits af frö med olika 
hemort, hafva lämpliga försöksområden utsetts inom norra 
Jämtlands revir, Bispgårdens skolrevir och Österdalarnas 
i'evir. I samband med öfriga resor hafva kvarstående 
moderträd för det insamlade tallfröet beskrifvits å krono
parken Skatan och Källbomarks by i Västerbotten, Sunds 
aktiebolags mark i närheten af Bispgården, kronoparken V. 
Kinneskogen i Västergötland och kronoparkerna Hessleby 
och Kosta i Småland. 

Samtliga be6ntliga försökssådder för utrönande af lämp
ligaste frömängd vid rntsådd hafva reviderats med hänsyn 
till sitt värde för proveniensfrågorna. Härvid hafva under
sökts 39 afdeln, i Degerfors revir, 40 afdeln, i norra Jämt
lands revir, 30 afdeln, i Bispgårdens skolrevir, 30 afdeln, i 
norra Hälsinglands revir, 39 afdeln, i Askersunds revir, 
2 afdeln, i Örbyhus revir samt 29 afdeln, i Eksjö revir. — 
Tallens proveniensfråga har vidare studerats genom revision 
äfven innevarande höst af de 35 afdeln:a med tallplanterin
gar å Ollestads kronopark i Västergötland. 

I Bispgårdens skolrevir hafva 12 ytor för naturlig för
yngring reviderats. 

Under resorna har också ägnats uppmärksamhet åt gjorda 
försök med inplantering af främmande skogsträd, hvarvid 
särskildt studerats lärkträdens lämplighet för våra trakter. 

Fältundersökningarna för en redogörelse af i Sverige 
förekommande bestånd af tall och gran, uppdragna utaf frö 
af utländsk, företrädesvis tysk härstamning, ha under året 
slutförts utaf afdelningens assistent, som i sådant syfte be
sökt olika skogar i Västerbotten, Ångermanland, Hälsingland, 
Västergötland, Bohuslän, Halland, Skåne och Småland. 
Härvid ha utlagts 3 tillfälliga tillväxtytor för jämförelse 
mellan tillväxten hos svensk- och s. k. tysktall. Vidare ha 
utsändts cirkulär för att erhålla uppgifter om den areal 
hvarå tysktall uppdragits i Sverige, samt verkställda afverk-
ningar af densamma och resultatet häraf. 

Slutligen har utförts en mängd kulturförsök å torrlagd 
myr å Alfdalens kronopark i norra Dalarna. 

Innearbetet har under året hufvudsakligen omfattat 
utarbetande af uppsatser, analysering af profstammar, ut
räkning af försöksytor och biblioteksstudier. 

Efter utredning och förslag af försöksanstalten ha 
under året utfärdats dels nådig kungörelse angående in
försel af samt handel med utländskt barrträdsfrö den 4 
april 1910, dels domänstyrelsens cirkulär den 7 april 
1910, med närmare föreskrifter angående behandling med 
eosinlösning af vissa slag af utländskt barrträdsfrö, som 
jämlikt nyssnämnda nådiga kungörelse må i riket införas. 
— Likaledes har skogsförsöksanstalten på uppdrag af do
mänstyrelsen utarbetat nya formulär och instruktioner för 

kronojägarnas rapporter om skogsfrötillgången, hvilka for
mulär af domän styrel sen fastställts den 6 juli 1910 för att 
genast tillämpas. 

II. Botaniska afdelningen. Den första delen af berättelse
året (V»—15/6) upptogs uteslutande af innearbeten, såsom 
författande af för anstaltens meddelanden afsedda afhand-
lingar, ordnande af samlingar och jordartsanalyser, utarbe
tande af kartor och dylikt. 

De genom frågecirkulär inkomna uppgifterna angående 
gråbarrsjukans uppträdande inom landet hafva bearbetats 
och samtidigt har utförts en närmare undersökning angående 
denna sjukdoms natur och orsak. 

Sedan under föregående berättelseår å generalstabens 
topografiska kartor i skalan 1: 100,000 inlagts de sista 
genom frågecirkulär inkomna uppgifterna angående de ädla 
löfträdens utbredning, hafva för komplettering af dessa kartor 
utsändts nya frågecirkulär till folkskolelärare i södra och 
mellersta Sverige. Hvarje cirkulär åtföljdes af en karta 
öfver den socken, hvarifrån upplysningar önskades. Under 
sommarens och höstens lopp ha 707 svar inkommit. De 
sockenkartor, som hittills granskats, ha visat sig innehålla 
mycket detaljerade uppgifter, hvarför de utgöra ett värde
fullt bidrag till de planerade kartorna öfver de ädla löf
trädens utbredning. 

På inbjudan af organisationskommittén för den 2:a 
internationella agrogeologkonferensen i Stockholm har skogs
försöksanstaltens botaniska afdelning deltagit i den utställ
ning af jordarter, som var anordnad i samband med konfe
rensen. Förarbetena för denna utställning och dess slutliga 
anordnande hafva i någon mån inverkat på afdelningens ar
beten, särskildt under sommaren. En veckas r.esa till G-ott-
land kompletterade anstaltens jordartssamling från denna 
intressanta ö. Under resor i Värmland och i södra Sverige 
samt i Norrland erhöllos nya och vackra jordprof till be
lysande af våra kalkrika och kalkfattiga sand- och morän-
markers egenskaper såsom skogsjord. 

Den i augusti färdiga och från den 17 :e t. o. m. den 
28:e pågående utställningen omfattade först och främst en 
af målade profiler, jordprof, kartor, analyser i tabellform 
och talrika fotografier bestående framställning af afdelnin
gens undersökningar af försumpningen i Norrlands skogs
marker och af de svårföryngrade tallhedarna. En annan 
afdelning visade kalkens inverkan på myllbildning, på jor
dens vittring och urlakning, bergarternas olika roll såsom 
skogsmarksbildare, typiska skogsjordsprofiler i sand- och mo
ränmarker. En tredje afdelning afsåg att visa den intressanta 
och märkliga jordmånsbildningen å Gottlands hällmarker. 

Ehuru utställningen i viss mån inkräktat på andra ar
beten å afdelningen, var den dock af stor nytta för anstalten, 
såväl därigenom att anstaltens arbeten blefvo bekanta bland 
de utländska forskare, som deltogo i konferensen och af 
hvilka flera speciellt sysselsätta sig med skogsmarksunder
sökningar, som också därigenom att afdelningens tjänstemän 
kommo att vidga sin erfarenhet om landets olika skogs
jordar. Enligt Eders Kungl. Maj:ts bestämmelser ha de 
hopbragta samlingarna öfverlämnats till Kungl. Skogs
institutet. 
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Under sommarens lopp utfördes allehanda undersökningar 
på försöksfälten vid Rokliden, Fagerheden och Kulbäcks-
liden i öfverensstämmelse med det för afdelningens under
sökningar fastställda programmet. Följderna af gråbarr-
sjukans uppträdande studerades å Ombergs kronopark och 
å andra ställen i södra Sverige. Den under år 1910 all
mänt utbredda talltorkan undersöktes med hänsyn ti l l sina 
orsaker. 

1 september månad deltog botanisten med anslag af 
Eders Kungl. Maj:t i den kongress i Brnxelles, som afhölls 
af skogsförsöksanstalternas internationella förening. 

Sedan laboratoriet nyinredts, ha arbetena vid afdel
ningen fortgått med utarbetande af afhandlingar, jordarts
analyser, etc. En längre serie nitrifikationsförsök med 
jordprof från olika skogstyper har påbörjats. 

Under höstens lopp har botanisten delvis upptagits af 
arbeten såsom ledamot i den Kungl, kommissionen för för
sökstaxeringen af Värmlands läns skogar. 

Finanserna. 

På sätt och i syfte, som omförmälts i underdåniga berät
telsen för 1909, ha vederbörande förvaltande skogstjänstemän 
äfvenledes för 1910 aflämnat sammanställning öfver afverk-
ning och ekonomiska utbytet å resp. förvaltningsområdens 
samtliga skogar, hvilkas afkastning tillföres statsverkets 
skogsmedel, och har med ledning däraf upprättats bil. 23. 

Utgifterna hafva utan hänsyn ti l l de skilda anslag, 
hvarmed de bestridts, fördelats dels i »ordinarie» dels i 
»extra ordinarie». Till den senare gruppen ha hänförts kost
nader för sådana arbeten, som för viss skog vari t af mer 
tillfällig art , såsom större byggnads-, väg- eller diknings-
arbeten, telefonanläggningar m. m., äfvensom för skogs
indelning. 

Bland ordinarie utgifter äro särskildt a t t bemärka »af-
löningar och arfvoden» till skogspersonalen. Enär samman
ställningen afser allenast de allmänna skogar, hvilkas af
kastning tillföres statsverkets skogsmedel, och då skogs-

' statens förvaltande och bevakande personals tid upptages 
ej blott af skogsskötseln å de egentliga statsskogarna utan 
i betydande omfattning äfvenledes af arbete med vård af 
eller tillsyn såväl å andra allmänna skogar som ock å vissa 
enskilda skogar i Norrland och Dalarna, ha t i l l sagda per
sonal utgående aflöningar och arfvoden fördelats på dels 
sådana allmänna skogar, hvilkas afkastning tillföres stats
verkets skogsmedel, dels öfriga allmänna skogar och dels 
enskildes skogar, allt i förhållande ti l l det arbete, som an
setts hafva utgjorts å skogar t i l l de skilda grupperna. 
(Bilaga 45.) I förberörda sammanställning ut i bil. 23 äro 
sålunda införda under utgiftsposten »aflöningar och arfvoden» 
endast de belopp, som efter fördelning ansetts böra komma 
på de egentliga statsskogarna. 

De afverkningsbelopp, som i sammanställningen upp
tagits, hafva, förutom det virke som utlämnats till utsy-
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ningsberättigade eller t i l l diverse ändamål för resp. skog 
eller revir, under året i allmänhet försålts för motstående 
försäljningsbelopp änder »inkomster», men hafva försäljnings
medlen till största delen inlevererats först följande år. 

Utgiftsposterna »utsynings- och stämplingskostnad» samt 
»afverknings- och förädlingskostnad» borde gifvetvis om möj
ligt gälla helt det virke, -för hvilket för.säljningsbeloppen 
äro uppförda under »inkomster». I fråga om virke, som ge
nom skogsförvaltningen af verkats och upphuggits eller på 
olika sätt förädlats före dess försäljning, har emellertid fort
farande så icke kunnat ske. Afverkningarna försiggå näm
ligen hufvudsakligast under höst- och vintermånaderna och 
det virke, som upphugges under årets höstmånader, kan i 
allmänhet icke säljas före årets utgång. Om arbetskostna
derna för det virke, som på angifna skäl icke kunnat för
säljas under berättelseåret, balanserades ti l l det år försälj
ningen äger rum, skulle visserligen en i berörda hänseende 
fullständig redovisning kunna ske, men den skulle förorsaka 
en bokföring, hvarför arbetskrafter icke finnas, och hvilken 
i öfrigt näppeligen skulle kunna konsekvent fullföljas såsom 
exempelvis i fråga om kolningarna. 

Berörda omständigheter kunna all tså i fråga om vissa 
revir, synnerligast sådana i hvilka afverkning genom skogs
tjänstemännen äger rum i större, under skilda år varieran
de omfattning, förorsaka a t t för reviret angifven nettobe
hållning eller eventuellt förlust icke helt motsvarar verk
ligheten. Det ekonomiska resultatet af en skogsförvaltning 
torde dock böra bedömas icke allenast af det utbyte, som 
ett visst enskildt år lämnat, utan af detsamma för en, flera 
år omfattande tidsperiod. Domänstyrelsen har ock för afsikt 
att hvart femte år uppgöra sammanställning öfver afverk-
ningen och det ekonomiska utbytet från de skilda reviren 
under senast förflutna 5 år, och torde, ehuru det för vissa 
revirs årliga redogörelser icke kunnat lämnats fullt exakta 
uppgifter i berörda delar, anmärkta afvikelser från det rik
tiga helt visst komma at t därvid utjämnas. 

Under det a t t uti den tablå öfver ekonomiska utbytet 
från de egentliga statsskogarna, hvilken meddelades uti senast 
afgifna årsberättelse, icke på då anförda skäl angafs be
räknade värdet å afgiftsfritt dels utlämnadt virke, dels upp
låten slåttes- och mulbetesrätt, har detta värde beräknats i 
fråga om förevarande berättelseår och angifvits i dess be
rörda sammanställning. De upptagna värdebeloppen afser 
värdet å allenast sådana skogprodukter m. m., som utläm
nats till utsyningsberättigade, hvilka härför icke lämna till 
statsverkets skogsmedel ingående godtgörelse i någon form, 
således icke värdet å sädana skogprodukter, som disponerats 
af å resp. skogar bosatta personer, enär dessa i regel an
tingen utgifva till skogsväsendet ingående arrendeafgifter 
för de förmåner de åtnjuta, eller ock, ehuru de ännu icke 
erlägga arrendeafgift, genom kontrakt äro skyldiga at t 
efter vissa frihetsår utgifva sådan, såsom är fallet med t. ex. 
skogstorpare och innehafvare af odlingslägenheter å krono
skogar i Norrland onh Dalarna. Ifrågavarande värdebelopp 
utgöra sålunda i hufvudsak värdet å sådana skogseffekter, 
som från resp. skogar utlämnats till innehafvare af kro
nans utarrenderade jordbruksdomäner, i fråga om hvilkaarren-
deafgifterna icke tillföras ståtsverkets skogsmedel 
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Af sammanställningen i bil. 23 framgår: 
att nnder året utsynade och försålda skogsprodukter å 

de egentliga statsskogarna, tillsammans 3,193,723 kbm., mot
svarande 089 kbm. per hektar duglig skogsmark, försålts 
för tillsammans 12,361,082 kronor, att arrendemedel och di
verse inkomster uppgått till 442,173 kronor och följakt
ligen samtliga inkomsterna utgjort 12,803,255 kronor; 

att årets ordinarie utgifter uppgått till 3,130,815 och 
extra ordinarie utgifter till 303,728 kronor eller samman
lagda utgifterna till 3.434,543 kronor; 

att behållningen med afräkning af samtliga utgifter 
utgjort 9,368,712 kronor eller per hektar duglig mark 
2 00 kronor och behållningen med frånräkning af extra 
ordinarie utgifter 9,672,440 kronor eller per hektar dug
lig mark 268 kronor samt att, därest skogsväsendet till
godoföres beräknade värdet å till utsyningsberättigade af-
giftsfritt utlämnadt virke, behållningen beräknats uppgå 
till 9,753,036 kronor eller per hektar duglig mark 2-70 
kronor. 

Under det att förestående nettobehållning från de egent
liga statsskogarna, 9,368,712 kronor, angifver den behållning, 
som beräknats uppkomma, sedan de å dessa skogar belöpande 
drifkostnader för året fråndragits de inkomstbelopp, som på 
grund af årets försäljningar eller aftal skola komma att 
tillföras statsverkets skogsmedel antingen under berättelse
året eller, på grund af särskild öfverenskommelse, först se
nare, framgår af nedanstående tablå statskassan tillfördt 
öfverskott af skogsmedel från egentliga statsskogar, sedan 
från de under året därifrån inlevererade verkliga skogsmedel 
afdragits å berörda skogar under samma tid belöpande drift
kostnader. 

Tablåns uppgift i fråga om under året influtna skogs
medel är hämtad ur bil. 46, från hvilkens angifna medels
belopp dock afdragits utsyningsafgifter och ersättning för 
skogsskötseln, då de inkomster, som därmed afses, influtit 
på grund af skogsstatens bestyr med andra skogar än de 
egentliga statsskogarna. 

Den enligt nådiga brefvet den 29 november 1889, an
gående reglering af skogsstaten, statsverket under året 
tillgodokomna och bland statsverkets skogsmedel upptagna 
ersättning för skötsel af och utsyning å vissa skogar bar 
utgjort (se Bil. 46): 

l:o) För skogsskötseln å ecklesiastika 
boställen: 

Kronor. Kronor. 

De särskilda distrikten bidrogo till skogsmedlen med 
följande belopp: 

I likhet med under föregående år lämnas dels här nedan, 
dels i bil. 46, 47 och 48 redogörelse öfver såväl till stats
verket under året influtna skogsmedel som till skogs-
väsendet för året anvisade anslag och med dem bestridda 
utgifter. 

I föregående årsberättelse uppgafs taxeringsvärdet af 
dåvarande kronoparker, flygsandsfält, kronoöfverloppsmarker 
och till kronan återfallna stockfångstskogar till 100,923,403 
kronor 95 öre. Lägges till denna summa värdet af under 
året inköpta kronoparker, erhålles för samtliga ifrågava
rande skogar vid berätteiseårets slut ett totalvärde af 
101,709,258 kronor 87 öre. 

Sammanlagda beloppet af under berättelteåret influtna 
statsverkets skogsmedel uppgick till 10,965,150 kronor 73 öre, 
(Bil. 46), motsvarande 8,799,822 kronor 64 öre föregående år. 

Dessa medel utgjordes af: 
Kronor. 
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För skogsväsendet under år 1909 beviljade, å rikssta
tens nionde hufvudtitel uppförda anslag eller eljest anvisade 
medel utgjorde (Bil. 47): 

Ordinarie anslag (9:e hufvudtiteln): 

Utgifterna för skogsväsendet hafva enligt domänstyrel
sens räkenskaper uppgått till följande belopp (Bil. 47 och 4H): 

Extra ordinarie anslag (9:e hufvudtiteln): 

Besparingarna å anslagen utgjorde: 

hvartill kommer uppbörd: 

Reservationsanslag: 

Förslagsanslag: 

Bestämdt anslag: 

från extra ordinarie anslagen: 

från reservationsanslaget: 

från förslagsanslaget: 

från bestämda anslaget: 
3:o) Utsyningsafgifter från de norra 

2:0) För skogsskötseln å häradsall-
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h varjämte enligt styrelsens räkenskaper behållning förefanns 
vid årets slut dels å reservationsanslaget af 233,618 kr. 
99 öre, dels ock å extra anslagen till reglering af fiottleder 
af 561,527 kr. 79 öre och till afdikningar å kronans skogar 
i de norrländska länen och i Kopparbergs län 4,294 kr. 
4 öre. 

Sedan från bruttobeloppet af till statsverket influtna 
skogsmedel 10,965,150 kr. 73 öre jämte till anslagen åter-
litirna medel 74,182 kr. 33 öre eller tillsammans 11,039,333 
kr. 6 öre afräknats samtliga utgifter, nämligen: 

så uppkommer ett öfverskott af 6,439,206 kr. 39 öre. 
Öfverskottet under de närmast föregående åren ut

gjorde: 

Till Jämtländska renbetesfjällens skogsmedel, afsedda för 
inköp af marker till dessa fjälls utvidgning, inflöto under 
året genom försäljning af skogseffekter m. m. 144,973 kr. 39 
öre, hvaremot utbetalades till virkesutstämpling, arfvoden till 
biträdande jägmästare i tre revir, skogsbevakning, rese
ersättning m. m. 55,722 kr. 18 öre. 

Af ecklesiastika skogsmedel från ecklesiastika skogar, 
stående under skogsstatens förvaltning och kontroll, hafva 
under året influtit 1,310,384 kr. 70 öre, hvaraf från: 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 och 1 assistent samt 2 arbetsför
män. 

Af ecklesiastika skogsmedel, omförda till ecklesiastika 
boställenas skogsfond, utbetaltes för skogsindelning, skogs
odling, hägnad, dikning m. m. sammanlagdt 59,543 kr. 32 öre. 

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

Från sagda medel utbetaltes för skogsförvaltningskost-
nader 114,476 kr. 95 öre samt enligt fastställda hushållnings
planer eller eljest gällande bestämmelser till boställshaf-
vare m. fl. 354,395 kr. 2 öre. 

Af merberörda ecklesiastika skogsmedel öfverfördes där
jämte till: 



Skogsadministrationen. Statens markinköp. XXXIII 

Statens markinköp. 

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

ning förvärfvats skogsmark i flera orter för bildande af nya 
eller utvidgning af äldre Jcronoparker. För såväl de köp, 
som under året afslutats, som ock förut verkställda sådana 
köp redogöres i_nedanstående tabell: 



XXXIV Statens markinköp. 



Statens markinköp. X X X V 

och utgör alltså hela det belopp, för hvilket mark till bildande af eller tillökning i kronoparker inköpts, 22,978,365 kr. 89 öre. 

Stockholm den 30 december 1911. 

TH. ÖRTENBLAD. FREDRIK GIÖBEL. 

Underdånigst 

KARL FREDENBERG. 

TH. HERMELIN. C. STIERNSPETZ. 
föredragande. 

Erik Måhlén. 





1—112630. Domänstyrelsens berättse för år1910. Bilagor. 

B I L A G O R . 



2 

Bil. 1. Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 



13 

Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 



16 

Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 



17 

Bil. 1. (Forts.) Kronoparker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 2. Kronoöfverloppsmarker vid slutet af år 1910. 
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Bil. 3. Kronans flysandsplanteringar vid slutet af år 1910. 

Bil. 4. Renbetesfjällens skogar vid slutet af år 1910. 
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Bil. 5. Kronolägenheter, holmar och skär vid slutet af år 1910. 



21 

Bil. 5. (Forts.) Kronolägenheter, holmar och skär vid slutet af år 1910. 
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Bil. 6. Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet 
undantagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 6. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet undantagits, 
vid slutet af år 1910. 
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Bil. 6. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet undantagits, 
vid slutet af år 1910. 
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Bil. 6. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet undantagits, 
vid slutet af år 1910. 
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Bil. 6. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet undantagits, 
vid slutet af år 1910. 
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Bil. 6. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet undantagits, 
vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet 
icke undantagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka från arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka frän arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 7. (Forts.) Kronans utarrenderade jordbruksdomäner tillhörande skogar, hvilka frän arrendet icke undan-
tagits, vid slutet af år 1910. 
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Bil. 8. Utbrutna stockfångstskogar vid slutet af år 1910. 



44 

Bil. 8. (Forts.) Utbrutna stockfångstskogar vid slutet af år 1910. 



45 

Bil. 9. Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar vid slutet af år 1910. 



46 

Bil. 10. Militieboställens skogar vid slutet af år 1910. 

Bil. 11. Civila boställens skogar vid slutet af år 1910. 
A. Under skogsstatens förvaltning och vård. 
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Bil. 12. Civila boställens skogar vid slutet af år 1910. 
B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 
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Bil. 12. (Forts.) Civila boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 
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Bil. 12. (Forts.) Civila boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 
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Bil. 12. (Forts.) Civila boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 
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Bil. 12. (Forts.) Civila boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 
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Bil. 13. Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 
A. Under skogsstatens förvaltning och vård. 
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Bil. 13. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

A. Under skogsstatens förvaltning och vård. 
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Bil. 13. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

A. Under skogsstatens förvaltning och vård. 
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Bil. 13. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

A. Under skogsstatens förvaltning och vård. 



Bil. 14. Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 
B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 



70 

Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 



71 

Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 



72 

Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 



73 

Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 



74 

Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 



77 

Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910, 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 



78 

Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 14. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

1) Under bevakning och skötsel af boställshafvare. 
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Bil. 15. Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 
B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 
2) Under bevakning och skötsel af arrendator. 
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Bil. 15. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

2) Under bevakning och skötsel af arrendator. 
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Bil. 15. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

2) Under bevakning och skötsel af arrendator. 
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Bil. 15. (Forts) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

2) Under bevakning och skötsel af arrendator. 
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Bil. 15. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

2) Under bevakning och skötsel af arrendator. 
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Bil. 15. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

2) Under bevakning och skötsel af arrendator. 
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Bil. 15. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

2) Under bevakning och skötsel af arrendator. 
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Bil. 15. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

2) Under bevakning och skötsel af arrendator. 
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Bil. 15. (Forts.) Ecklesiastika boställens skogar vid slutet af år 1910. 

B. Under skogsstatens uppsikt och kontroll. 

2) Under bevakning och skötsel af arrendator. 
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Bil. 16. Häradsallmänningsskogar vid slutet af år 1910. 
A. Under skogsstatens vård och förvaltning. 



Bil. 16. (Forts.) Häradsallmänningsskogar vid slutet af år 1910. 

A. Under skogsstatens vård och förvaltning. 
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Bil. 17. Häradsallmänningsskogar vid slutet af år 1910. 
B. Under allmänningsdelägarnes bevakning och skötsel. 
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Bil. 17. (Forts.) Häradsallmänningsskogar vid slutet af år 1910. 

B. Under allmänningsdelägarnes bevakning och skötsel. 



Bil. 18. Allmänna inrättningars m. fl. skogar vid slutet af år 1910. 
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Bil. 18. (Forts.) Allmänna inrättningars m. fl. skogar vid slutet af år 1910. 



Bil. 18. (Forts.) Allmänna inrättningars m. fl. skogar vid slutet af år 1910. 
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Bil. 18. (Forts.) Allmänna inrättningars m. fl. skogar vid slutet af år 1910. 



Bil. 18. (Forts.) Allmänna inrättningars m. fl. skogar vid slutet af år 1910. 
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Bil. 19. Städers skogar vid slutet af år 1910. 



Bil. 19. (Forts.) Städers skogar vid slutet af år 1910. 
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Bil. 19. (Forts.) Städers skogar vid slutet af år 1910. 



Bil. 19. (Forts.) Städers skogar vid slutet af år 1910. 
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Bil. 20. Allmänningsskogar, kronohemman och nybyggen samt skattehemman med inskränkt 
dispositionsrätt till skogen i de norra länen vid slutet af år 1910. 
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Bil. 20. (Forts.) Allmänningsskogar, kronohemman och nybyggen samt skattehemman med inskränkt 
dispositionsrätt till skogen i de norra länen vid slutet af år 1910. 
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Bil. 20. (Forts.) Allmänningsskogar, kronohemman och nybyggen samt skattehemman med inskränkt 
dispositionsrätt till skogen i de norra länen vid slutet af år 1910. 
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Bil. 20. (Forts.) Allmänningsskogar, kronohemman och nybyggen samt skattehemman med inskränkt 
dispositionsrätt till skogen i de norra länen vid slutet af år 1910. 
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Bil. 20. (Forts.) Allmänningsskogar, kronohemman och nybyggen samt skattehemman med inskränkt 
dispositionsrätt till skogen i de norra länen vid slutet af år 1910. 
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Bil. 20. (Forts.) Allmänningsskogar, kronohemman och nybyggen samt skattehemman med inskränkt 
dispositionsrätt till skogen i de norra länen vid slutet af år 1910. 
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Bil. 21. Sammandrag revir- och distriktsvis öfver 



de allmänna skogarnas areal vid slutet af år 1910. 
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Bil. 21. (Forts.) Sammandrag revir- och distriktsvis öfver 



de allmänna skogarnas areal vid slutet af år 1910. 
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Bil. 21. (Forts.) Sammandrag revir- och distriktsvis öfver 



de allmänna skogarnas areal vid slutet af år 1910. 
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Bil. 21. (Forts) Sammandrag revir- och distriktsvis öfver 



de allmänna skogarnas areal vid slutet af år 1910. 
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118 

Bil. 21. (Forts.) Sammandrag revir- och distriktsris öfver 



de allmänna skogarnas areal vid slutet af år 1910. 

119 



120 

Bil. 21. (Forts.) Sammandrag revir- och distriktsvis öfver 



de allmänna skogarnas areal vid slutet af år 1910. 
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Bil. 22. Sammandrag länsvis öfver de allmänna 



skogarnas areal vid slutet af år 1910. 
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Bil. 22. Sammandrag länsvis öfver de allmänna 



skogarnas areal vid slutet af år 1910. 
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126 

Bil. 23. Sammanställning öfver afverkning m. m. och ekonomiska utbytet 



från kronoskogar, hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, år 1910. 

127 



128 

Bil. 23. (Forts.) Sammanställning öfver afverkning m. m. och ekonomiska utbytet 



från kronoskogar, hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, år 1910. 

129 



130 

Bil. 23. (Forts.) Sammanställning öfver afverkning m. m. och ekonomiska utbytet, 



kronoskogar, hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, år 1910. 

131 



132 
Bil. 23. (Forts.) Sammanställning öfver afverkning m. m. och ekonomiska utbytet 



från kronoskogar, hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, år 1910. 

133 



134 

Bil. 23. (Forts.) Sammanställning öfver afverkning m. m. och ekonomiska utbytet 



från kronoskogar, hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, år 1910. 

135 



136 

Bil. 23. (Forts.) Sammanställning öfver afverkning m. m. och ekonomiska utbytet 



från kronoskogar, hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, år 1910. 

137 



138 

Bil. 23. (Forts.) Sammanställning öfver afverkning m. m. och ekonomiska utbytet 



från kronoskogar, hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, år 1910. 

139 



140 

Bil. 23. (Forts.) Sammanställning öfver afverkning m. m. och ekonomiska utbytet 



från kronoskogar, hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, år 1910. 

141 



142 

Bil. 23. (Forts.) Sammanställning öfver afverkning m. m. och ekonomiska utbytet 



från kronoskogar, hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, år-1910. 

143 



144 

Bil. 23. (Forts.) Sammanställning öfver afverkning m. m. och ekonomiska utbytet 



från kronoskogar, hvilkas afkastning tillföres statsverkets skogsmedel, år 1910. 
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Bil. 24. Sammanställning öfver afverkning m. m. och ekonomiska utbytet från renbetes-
fjällens skogar år 1910. 



Bil. 25. Från ecklesiastika skogar år 1910 utsynadt virke. 

147 



148 

Bil. 25. (Forts.) Från ecklesiastika skogar år 1910 utsynadt virke. 



Bil. 25. (Forts.) Från ecklesiastika skogar år 1910 utsynadt virke. 

149 



150 

Bil. 26. Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, år 1910 
afverkadt virke. 
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Bil. 27. Från statens till bergshandteringens understöd upplåtna skogar år 1910 utlämnadt virke. 



152 

Bil. 28. Utsyning af bok och vrakek under år 1910. 



Bil. 28. (Forts.) Utsyning af bok och vrakek under år 1910. 
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Bil. 29. Tablå öfver under hösten 1910 gängse pris å nedanstående slag 



af skogsprodukter vid här angifna afsättningsorter inom skilda distrikt. 
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Bil. 30. Med statsverkets skogsmedel utförda vägarbeten å kronoskogar år 1910. 



Bil. 30. (Forts.) Med statsverkets skogsmedel utförda vägarbeten å kronoskogar år 1910. 

157 
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Bil. 30. (Forts.) Med statsverkets skogsmedel utförda vägarbeten å kronoskogar år 1910. 



Bil. 31. Hägnadsarbeten år 1910. 

159 
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Bil. 31. (Forts.) Hägnadsarbeten år 1910. 



Bil. 31. (Forts.) Hägnadsarbeten år 1910. 

161 
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Bil. 32. Å allmänna skogar, hvilkas afkastning tillföres 



statsverkets skogsmedel, verkställd skogsodling år 1910. 

163 
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Bil. 32. (Forts.) Å allmänna skogar, hvilkas afkastning tillföres 



statsverkets skogsmedel utförda skogsodlingsarbeten år 1910 

165 
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Bil. 32. (Forts.) Å allmänna skogar, hvilkas afkastning tillföres 



statsverkets skogsmedel, utförda skogsodlingsarbeten år 1910. 
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Bil. 33. Å allmänna skogar, hvilkas afkastning ej tillföras 



statsverkets skogsmedel, verkställd skogsodling år 1910. 
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Bil. 33. (Forts.) Å allmänna skogar, hvilkas afkastning ej 



tillföras statsverkets skogsmedel, verkställd skogsodling år 1910. 
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Bil. 34. Afdikningar å allmänna skogar under år 1910. 



Bil. 34. (Forts.) Afdikningar å allmänna skogar under år 1910. 
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Bil. 34. (Forts.) Afdikningar å allmänna skogar under år 1910. 



Bil. 34. (Forts.) Afdikningar å allmänna skogar under år 1910. 
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Bil. 34. (Forts.) Afdikningar å allmänna skogar under år 1910. 



Bil. 35. Skogstorp och odlingslägenheter under år 1910. 
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Bil. 35. (Forts.) Skogstorp och odlingslägenheter under år 1910. 
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Bil. 36. Utsynadt virke år 1910 i enl. med lag den 24 juli 1903 ang. skyddsskogar och 
flygsandsfält under inskränkt dispositionsrätt. 
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Bil. 37. I beslag taget, 



åverkadt virke år 1910. 
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Bil. 37. (Forts.) I beslag taget, 



åverkadt virke år 1910. 
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Bil. 38. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfatt-
ningarna år 1910. 
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Bil. 38. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogsförfattningarna 
år 1910. 
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Bil. 39. Utsyning och stämpling år 1910 å skogar med utsyningsrätt enl. Kungl. förord-
ningen den 29 juni 1866 och enl. § 53 Kungl. Skogsordningen den 26 jan. 1894. 
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Bil. 39. (Forts.) Utsyning och stämpling år 1910 å skogar med utsyningsrätt enl. Kungl. förordningen den 
29 juni 1866 och enl. § 53 Kungl. Skogsordningen den 26 jan. 1894. 
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Bil. 40. Dödade skadedjur samt af statsmedel utbetalade skottpenningar år 1910. 



Bil. 41. Husdjur dödade af rofdjur år 1910. 
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Bil. 42. Elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1910. 
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Bil. 43. Älgstatistik år 1910. 



Bil. 43. (Forts.) Älgstatistik år 1910. 
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Bil. 43. (Forts.) Älgstatistik år 1910. 



Bil. 43. (Forts.) Älgstatistik år 1910. 
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Bil. 44. Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jakt-
författningarna år 1910. 
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Bil. 44. (Forts.) Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot jaktförfattningarna 
år 1910. 



196 

Bil. 45. Fördelning af de till skogspersonalen för år 1910 utgående aflöningar och arfvoden. 
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Bil. 45. (Forts.) Fördelning af de till skogspersonalen för år 1910 utgående aflöningar och arfvoden. 
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Bil. 45. (Forts.) Fördelning af de till skogspersonalen för år 1910 utgående aflöningar och arfvoden. 
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Bil. 45. (Forts.) Fördelning af de till skogspersonalen för år 1910 utgående aflöningar och arfvoden. 
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Bil. 46. Statsverkets skogsmedel år 1910. 



Bil. 46. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1910. 
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Bil. 46. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1910. 



Bil. 46. (Forts.) Statsverkets skogsmedel år 1910. 
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Bil. 47. Anslag till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter under år 1910. 
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Bil. 48. Utgifter år 1910 från reservationsanslaget till skogsväsendet. 
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Bil. 48. (Forts.) Utgifter år 1910 från reservationsanslaget till skogsväsendet. 
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Bil. 48. (Forts.) Utgifter år 1910 från reservationsanslaget till skogsväsendet. 
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Bil. 48. (Forts.) Utgifter år 1910 från reservationsanslaget till skogsväsendet. 
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Bil. 49. Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1910. 
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Bil. 49. (Forts.) Skogsmedel till prästerskapets löneregleringsfond år 1910. 
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Bil. 50. Skogsmedel till de ecklesiastika boställenas skogsfond år 1910. 
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