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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

för såväl allmänna delen som fackafdelningen.'

Uppsatser, referat och notiser.
Sid.

Andkrsson, Ernst: Några synpunkter rörande skogsbrukets ekonomi (yttr.) ... 293, 316

.\m>kkssiin, Thor: Norrländska skogsvårdskommitténs betänkande. V. Staten som

förädlare af virke :yttr.) 77

Departementalkommitterade och administrationen ior skogsväsendet (yttr.) 35g

IJjöKKROM, C: Distriktsmöten inom statsskogsförvaltningen i Preussen (smärre medde-

landen) *i63

Om skogspersonalens fortsatta utbildning *357

HuAGÉE Osc.\R J;soN: Meddelande frän Sveriges kronojägareförbund 183, 223

Carbonnier, Henrik: Några synpunkter rörande skogsbrukets ekonomi ;yttr.) 290

Några synpunkter på en blifvande skogshushållning. Svar till d:r Frans Kempe... 425

C'.\Rl.r,REN, M.^uritz: Staten och skogsvärden i öfre Norrland 137

('iiatii,i.iin-Winberc;h, Arne: En stormhärjning i Västerbottens kustland 197

De extra jägmästarnas förbund: I hvad mån är det nuvarande extra-ordinarie-sy-

stemet samt sättet för rekrytering inom skogsstaten otillfredsställande (föredr.^ ... 401

Kramställning frän de extra jägmästarnas förbund rörande länsjägmästarnas merit-

fråga och befordringsutsikter inom skogsstaten *l64

I)i)M.\nstvrei.sen:

Förslag till åtgärder till förekommande af skadegörelse å ungskog 474

Yttranden iifvcr Xorrländska ikos^svardikomtnittem förslag.

V. Rörande lappmarkslagen 380

VI. dimensionslagen 388

VII. •> utsyningsafgifter 430

VIII. » skogsvårdsstyrelser och skogsvärdsafgifter 434

IX. » sockenallmänningar och besparingsskogar inom Kopparbergs och

Gäfleborgs län 4S4

X. 1 inrättande af förste kronojägaretjänster 487

XI. > höjning af kronojägarnas reseersättningar och dagarfvoden 488

XII. ' skydd för skogsodling mot skada af betande kreatur 48S

se i öfrigt under rubriken skogsadministrationen

Knkrotii, o.: Några synpunkter rörande skogsbrukets ekonomi (yttr.) 305

l'".\in.Éx, Hri:o: Norrländska skogsvärdskommitténs betänkande. W Staten som föräd-

lare af virke (föredrag) 57

l):o (yttr.) 77

Fkedkniierc;, k.: Norrländska skogsvårdskommitténs betänkande. V. Staten som för-

ädlare af virke (yttr.) 69, So

Det ekonomiska resultatet af Hamra kronoparks för\'altning. jämfördt med samma

resultat för Orsa besparingsskog åren 1S84— 1911 235

* De siffror, som äro förseilda med en stjärna, hiinvisa till sådana uppsatser, som

dast ingl i fackafdelningen.



IV INNtHALLSFÖKl fcCKNINX..

.Sid.

(iRF.NANDEK, Tei,i.: Är norrländska !.kogskonimiUéns förslag till asladkommande af

föryngringsarbcten å enskildas skogar i Öfrc Norrland tillfredsställande 15

lägmästare N. C. Ringstrands genniäle till T. Crenander med anledning af norr-

ländska skogsvårdskommitténs betänkande 22q

(luo-ni, E. F.: Eken å Frösön i Jämtland (strödda iakttagelser' 427

Öfverjägmästaredistriktens areal 4

!

Hhckscher, Eli: Några synpunkter rörande skogsbrukets ekonomi (yttr.': 297

Hellström, O.: Norrländska skogsvårdskommitténs betänkande. V. Staten som för-

ädlare af virke (yttr.) 73. So

Blädning eller trakthuggning i de norrländska skogarna 365

IlEMitERi;, Etc..: Afvenboken (Carpinus betulus, dess utbredning i Europa och sprid-

ningsbiologi 333

Hermelin, Th.: Norrländska skogsvårdskoramitténs betänkande. V. Staten som föräd-

lare af virke (yttr.) 79. 81

Hesselman, Henrik: Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt

under år 1912. II. Botaniska afdelningen 3°

Några synpunkter rörande skogsbrukets ekonomi (yttr.) 329

Litteraturanmälan 36S

Hiilmcren, a.: Norrländska skogsvårdskommitténs betänkande. IV. De enskilda skogs-

lagarna och deras handhaf\'ande iyttr. 12

I hvad mån är det nuvarande extra-ordinarie-systemet samt sättet lör rekryteringen

inom skogsstaten otillfredsställande (yttr.) 414

Ht'MiiLE, O. Hj.: Brandtornssystemets införande i Jämtland 269

Förslag till ny skogslag för Jämtlands län (notis 270, 429

Jonson, Tor; Några synpunkter rörande skogsbrukets ekonomi : föredrag" 275

Vttr. 3°0' 328, 329

Omloppstidens inverkan pä skogsbrukets ekonomi *69

Kemi'E, Frans: Några synpunkter pä en blifvande skogshushållning 225

Svar till länsjägmästare H. Carbonnier 473

KlMiERi;, Edv.: Norrländska skogsvärdskommitténs förslag rörande den enskilda skogs-

värden *22l

Kronlund, g. a. E. ; Norrländska skogsvårdskommitténs betänkande. IV. Ue enskilda

skogslagarna och deras handhafvande yttr.) II

Norrländska skogsvärdskommitténs betänkande. \'. Staten som förädlare af \irkc

(_yttr.^, 70, 76

Lagerberg, T.: Granens topptorka *'73

En abnorm barrfällning hos tallen *435

L.\gerbero, t. och N. Sylvén : Skogens skadesvampar *II3

Lagerman, K.: Norrländska skogsvärdskommitténs betänkande. IV. De enskilda skogs-

lagarna och deras handhafvande (yttr.) II

Huru böra de af norrländska skogsvärdskommittén föreslagna skogsvårdsafgifterna

användas 416

Lindner, John": Om bokskogsskötsel. Anteckningar frän en studieresa i Tyskland

och Danmark våren 1911 *47

Lundman, E.: .Skyddsåtgärder mot skogseld vid järnvägslinjer (utdrag ur berättelse

frän studieresa) 332

LuBECK, R.: Om vår missvisande skogsstatistik 95

Frän skogsvärdsstyrelserna. Rättegångar och juridiska spörsmål 176, 376



INNEHÅLLSFÖRTECKNING. V

Sid.

1. UNI)STRÖ)m, o.: M. Nilssons i Kaffalorp omskolningsapparal 124

Ma.\SS, Alex.: Afsmalningen i stammens nedersta delar hos tallen och granen ^269

Trädhöjderna i normala tallbestånd *2S3

Melkersson, J. A.: Om flottning 82

Om skada å fiske genom flottning 189

Mkllström, J. a.: Meddelanden, från Sveriges kronojägareförbund 56

.Meves, J.: Försök med infektion af nunnans larver '209

Nilson, Elis: En hög en (strödda iakttagelser) 42S

Nilsson, Arvid: Några synpunkter rörande skogsbrukets ekonomi (yttr.) 327, 331

NORUQUIST, M.\GNUS: Litteraturanmälan * i(>7

Pfeiff, Gustaf: Rätt för skogsvårdsstyrelse att äga fastighet 377

l'KTTERSON, Henrik: Några synpunkter rörande skogsbrukets ekonomi (yttr.) 28S

KiNOSTRAND, NiLS, G.: Jägmästare Tell Grenanders kritik af norrländska skogsvårds-

kommitténs förslag rörande den enskilda skogshushållningen. Ett genmäle 149

Norrländska skogsvårdskommitténs förslag rörande den enskilda skogsvården. En

granskning af reservanternas yttranden I

Ett genmäle till byråchefen E. Kinberg i frågan om ordnande af den enskilda

skogsvården i Västerbotten och Norrbotten 359

S\1ILIN, B.: Departementalkommitterade och administrationen för skogsväsendet (yttr.: 362

S AM /, KLlu)s, H.: In memoriam. Victor Ankarkrona 40

Edvard Gyllenhammar 1
1

5

Karl Henrik Lundström 116

Johan Andersson II7

G. \V. Erasmie iiS

O. V. D. Rosenblad nS

ScHOTTE, Gunnar: Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt

under år 1912. L Skogsafdelningen 25

Importen af skogsfrö 1911 (notis) 124

I Dalarna. Kran skogsvärdsföreningens exkursion 1912 159- 200, 241

Protokoll, fördt vid Föreningens för skogsvård årsmöte i april 1913 3*^9

Litteraturanmälningar *I52, "155, *I57, *I59, * \(>o

Skogsstatistiska meddelanden "139

Förteckning öfver skogslitteratur, som utgifvits under år igi2 *242

Skogsträdens frösättning hösten 1913 449

Trenne gallringsytor ä Skagersholms kronopark. Ett bidrag till kännedomen om

barrblandskog *477

SivÉN, Albert: Ytterligare om trädens stamekvation '3°4

SvLVÉN, A.: Märgborrhärjningen i Särna åren 1910— 12. Anteckningar och iakttagelser. '"140

Svi.vÉN, N: Skogens skadesvampar (se Lagerberg) *'I3

Tamm, (;östa: Norrländska skogsvårdskommitténs belänkande. IV. De enskilda skogs-

lagarna och deras handhafvande (föredraga I

Vttr.
'.

13

I hvad mån är det nuvarande extra-ordinarie-systemet samt sättet för rekryteringen

inom skogsstaten otillfredsställande (yttr.^ 413

Tii;EkSL'inÖLD, H.: Dejiartementalkommitterade och administrationen för skogsväsendet

(yttr.) 361

I KAiir.ARDH, 1\AR: Om Nepticula sericopeza Zell., ett skadedjur pä lönnens frukter *29i

i iiKNFHi.AiiH, t.: Om skogstaxering vid 1913 års allmänna fastighetstaxering 1S5



VI INNEHALLSFÖRTECKNING.

Sid.

Wachtmkistkk, 1'"k.: Frän skogsvårdsförcningciis I2:te årsmöte den i april 1913. Tal.

273. 313

\V.\I,l,l-;NliliR(;, .\XEI. : Norrländska skogsvårdskommitténs betänkande. \'. Staten som

förädlare af virke (yttr.) 7°. 76

W.M.f.NKi, L'.: Norrländska skogsvårdskommitténs betänkande. IV. De enskilda skogs-

lagarna och deras handhafvande (yttr.) 10

Från »Norsk Forstmandsforenings» skogsexkursion 13— 17 september 1912 97

Skogsbrukets räntabilitet 113

In memoriam. Fredrik Ridderbjelke 217

Några synpunkter rörande skogsbrukets ekonomi (yttr.) 320. 327, 330, 331

WliLANDER, r. O.: Några synpunkter rörande skogsbrukets ekonomi (yttr.; 309

TIK VKRDiiiK, B. A.: Några synpunkter rörande skogsbrukets ekonomi (yttr.) 313, 327, 32S

\Vkstm.\n, Ekik; Al med flikade blad (smärre iakttagelser) 37S

WiKKCK, E.: I hvad mån är det nuvarande extra-ordinarie-systemet samt sättet för re-

kryteringen inom skogsstaten otillfredsställande? (yttr.) 417

Om själfsådd och skogsodling i Öfre Norrland *3S7

\V|i;ki,ii s, Al.KK.: Deparlementalkommitterade och administrationen för skogsväsendet

(föredrag) 337

W.vHi.iiERC, D. ak: i hvad mån är det nuvarande extra-ordinarie-systemet samt sättet

för rekryteringen inom skogsstaten otillfredsställande? (föredrag") 401

Meddelanden från Statens Skogsförsöksantalt.

Kedogörclse lör verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt år 191 2:

I. Skogsafdelningen af GUNNAR ScHOTTE 25

II. Botaniska afdelningen af Henrik Hesselman 30

Granens topptorka af T. Lacerberi: *173

Afsmalningen i stammens nedersta delar hos tallen och granen af Alex. M.\ass *269

Trädhöjderna i normala bestånd af Alex. Ma.vss *2S^

Skogsträdens frösättning hösten 1913 af (Unnar Schotte 449
Dm själfsådd och skogskultur i Öfre Norrland af Edvard Wiheck *3S7

F"n abnorm barrtallning hos tallen af Torsten Lagerberg *435

Trenne gallringsytor å Skagerholms kronopark. Ett bidrag till kännedomen om barr-

blandskogen af GiNNAK Still in K *47 7

Föreningens för Skogsvård förhandlingar m. m.

Köreningens för skogsvärd årsmöte (notis) 48, 123

Norrländska skogsvårdskommitténs betänkande

:

IV. De enskilda skogslagarna och deras handhalvandc.

A. Inledande föredrag af GöST.v Tamm i

B. Diskussion (yttranden af hrr U. Wai.i,M(i, Krönt,fND, Lai;erman,

.\. Holmgren och G. Tamm^ 10

V. .Staten som förädlare af virke.

A. Inledande föredrag af Hrc.o Faulén 57

B. Diskussion (yttranden af hrr Fredenkerg, Kronlund, Wallen-
BERG, Hellström, Thor Andersson, H. Fahlén och T. Her-
mklin, 69, 241

1 Dalarna. Från Skogsvårdsföreningens exkursion 1912 af Gunnar .Schoti k... 159, 200

Skogsvårdsföreningens exkursioner 19 1 3 (notis) 1S2, 221

Skogsvårdsföreningens I2:te årsmöte den i april 1913:



INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VII

Sid.

Till af Fr. Wachtmeistkk 273

Några synpunkter rörande sUogsbrukets ekonomi:

A. Inledande föredrag af Tor Jonson .. 275

B. Diskussion (yttranden af hrr H. Pettersson, C.\rhonniek, Ernst

Andersson, Hecksciier, Tor Jonson, O. Eneroth, P. O.

Wei..\nj)KR, de Verdier, Wai.i.mo, Arviu Nilsson, Hessei.-

m.\n) 28S

Deparlenientalkomniitterade och administrationen för skogsväsendet:

A. Inledande föredrag af Al.FR. Wigelius 337

]!. Diskussion (yttranden af hrr Thor Andersson, TioERsniiöLD och

N. Sahlin) 359

Protokoll, lördt vid Föreningens för skogsvård årsmöte å restaurant Rosenbad i

.Stockholm den I april 1913 , 369

Stadgar för Svenska Skogsvårdsföreningen 372

1 hvad mån är det nuvarande extra-ordinarie-systemct samt sättet för rekryte-

ringen inom skogsstaten otillfredsställande?

A. Inledande föredrag af slyrelsen för de extra jägmästarnas förbund.. 401

B. Diskussion (yttranden af hrr (i. Tamm, A. Holmc.ren och E. \Vi-

beck) 413

In memoriam.

Victor Ank.ircrona af Hli:o SAMZEI.IfS 40

Edvard Gyllenhammar » » » 115

Karl Henrik Lundström » » 116

Johan .\ndersson » » 1 17

E. \V, Erasmie » » . I18

O. V. 1). Rosenblad » • I18

l-rr.lrik Kid.lerbjelke af Unm Wai.i.mo 217

Smärre iakttagelser och naturminnen.

Al med flikade blad af Erik Westm\n 37S

Eken å Frösön i Jämtland af E. K. ()r<itii 427

En hög en af Elis Nilson 42S

Från Skogsvärdsstyrelserna.

Rättegångar och juridiska spörsmål;

iS. .\gare af skogsmark har förpliktigats vidtaga erforderliga åtgärder för åler-

växtens betryggande å mark, där afverkningar bedrifvits af en föregående ägare 176

ig. Innehafvare af afverkningsrätt anses ej såsom afverkare, dä afvcrkningsrätten en

dast utgjort säkerhet för den verklige afverkarens skuld 26S

20. Såväl afverkare soin markägare hafva befriats från åläggande att vidtaga åtgär-

der för återväxten ä skogsmark, hvari återväxten uppenbarligen äfventyrats, men

vid tiden för stämningen vanskötsel ej förelegat (kalafverkningen lämpligaste af-

verkningssätt) 376

Skogsvårdsstyrelserna sammansättning 177

MeiUlelande från skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län 218, 377



VUI INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Brandtornssysteinets införande i Jämtland af O. Hj. HuMBLE 269

Rätt för skogsvårdsstyrelse att äga fastighet af Gustaf Pfeifk 377

Berättehi-r för år 19 1 2 från skogsvårdsstyrelsen inom

:

Hilaga I. Bilaga I.

Stockholms läns landstingsområde ... I Hallands läns landstingsområde 1 27

Uppsala » !> ... II Cöteborgs och Bohus läns 143

Södermanlands läns -- ... 29 Älfsborgs läns • 157

Östergötlands :. '. ... 43 Skaraborgs > » 171

Jönköpings . . ... 54 Värmlands 1
iSl

Kronobergs . » ... 69 IJrebro t »
201

Kalmar läns norra landstingsområde 77 Västmanlands läns » 209

» södra » 85 Kopparbergs » 221

Gottlands läns » 99 I ;äfleborgs • 237

Blekinge » » 109 Västernorrlands » ;> 257

Kristianstads » » 115 Jämtlands » » 275

Malmöhus ;» » 123

Skogseldar inom Jämtlamls län år 1912 'inhäftad tabell).

Tiibclhammmidrag.

Enskilda skogarnas areal samt skogsvärdsstyrelsernas tjänstepersonal och

skogsvårdskommittéer Bilaga I 296

Skogsodlingar utförda under skogsvårdsstyrelsernas ledning » 297

All ä enskild mark utförd skogsodling » 29S

Åtgärder för spridning af kunskap i skogsvård » 299

Åtgärder mot skogsafverkningar * 299

Bäckrensning, dikning och markberedning » 3°°

Fröklängning " 3°°

Skogsfrö » 301

Skogsplantor 302

Skogsvårdsstyrelsernas inkomster och utgifter 1912 <• 304

Skogsvårdsstyrelsernas tillgångar och skulder 191 2 » 3°4

Prän 1913 års riksdag.

Afdikningsanslag 121, 479

Anskaffande af tallfrö 1 20, 479

Anslag 120, 479

Befrielse från skattskyldighet för skogsmark 479

Bärplockning 122, 477

Driftkostnader för statens domäner 477

Kronodomänerna 121, 479

Markinköp 477

Naturskyddsfrägor 121, 47S

Ny expropriationslag 119, 479

Renbetet i Norrbotten 122. 479

.'^jälfständiga jordbruk från norrlandsbolagens egendomar 122, 477

Skogslagsstiftningsfrågor 1 20, 478

Statens skogsförsöksanstalt 119, 478

Undervisning i skogsvård '. 120, 479

Ur statsverkspropositionen 119

Alderstillägg åt skogsingenjör Stenberg 119



INNEHALLSFÖRTECKNING. IX

Sid.

Litteratur.

Fiirieckniiiff b(\t:t skogslittcratur, som utgifv-its under är 1913, sammanställd af (JUNNAK

.SCHOTTE *2^Z

Skogsskötsel (rec. CJunnar Schottk).

PiTTAUER, Gottfrid: Uber den Einfluss verschiedener Belichtimg und extremer

Temperaturen auf den Verlauf der Keimung forstlichen Saatgutes *I52

Haack: Die Priifimg des Kiefernsamens '55

Rafn, Johannes: Skovfroanalyser gennem 25 Aar 1887— 1912 *I57

Stebler, F. g.: Die Schweiz. .Samenuntersuchungs- und Versuchsanstalt in Ziirich,

Filnfunddreissigster Jahresbericht *i59

Ci.eméns: Beitriige zur forstlichen Samenkunde. III. Einfluss tiefer Temperatur

unter gleichzeitigem Luftabschluss auf die Erhaltung der Keimfahigkeit *l6o

Busse: Zur Frage der Kiefernzapfengewinnung und Klengung *. 60

Sko!;stippskattning: 1 rec. Magnus Nordquist).

Busse, JlLius: Die Ausgleichungsrechnung und ihre Bedeutung fiir die Beur-

teilung forstlicher Fragen '3^7

/'ordmånslära: (rec. Henrik Hesselman).

Herlin, Rafael: Jordmånens och temperaturens inflytande på växternas före-

komst och utbredning. En studie i biologisk växtgeografi med särskild

hänsyn till dess tillämpning i fackvetenskap 368

Skogsstatiska meddelanden.

Nettoafkastningen af de sachsiska statsskogarna år 1910 af G. ScH *239

Smärre meddelanden.

Meddelande frän jägmästarnas förening ""162

Distriktsmöten inom statsskogsförvaltningen i Preussen af C. B—M *l63

Insamlingen till en minnesvård öfver Carl Gayer *3^"

Notiser.

Anslaget till skogsodlingens befrämjande 222

Domänfonden år I912 1S2

Fridlysning af vissa naturminnen å kronans mark 483

Förslag till ny skogslag för Jämtlands län af O. Hj. HUMBLE 270. 42g

Försäljning af mindre kronoegendomar 47

Importen af skogsfrö 1911 af G. Scil 1-4

Kronoparkernas tillökning 47

Lapparna få falla lafträd „
1 24

M. Nilssons i Kaffatorp omskolningsapparat af O. L—^r 124

Odlingslägenheter å kronoparker 47

Snm^najitraden:

Föreningens för skogsvärd årsmöte 48, 123

1913 års landtbruksvecka 124

Kårsammanträden under landtbruksveckan 125

Det tionde allmänna danska skogsbruksmötet 182

Internationella skogsvårdskongressen i Paris 1 91 3 '82

Skogsvårdsföreningens sommarexkursion 1 82. 221

Skogsinstitutet 4^' '^3



X INNEHÄLLSFÖKTECKVING.

Sid.

Skot^skommitti-t-r

:

Nytillsatt skogskommitté 3^°

Skogslagstiftningskommittén 47

Sydsvenska skogskommittén 4^

Vttran<len öfver norrländska skogsvårdskommitténs förslag:

I. Norrbottens läns landsting 4^

II. Västerbottens läns landsting 5'

III. Norrbottens läns hushållningssällskap 126

IV. Västerbottens läns hushållningssällskap 126

V. Domänstyrelsens yttr. i hvad förslaget rör lappmarkslagen 3S0

VI. Domänstyrelsens yttr. i hvad förslaget rör dimensionslagen 3S8

VII. Domänstyrelsens yttr. i hvad det rör utsyningsafgifter 430

VIII. Domänstyrelsens yttr. i hvad det rör skogsvårdsstyrelser och skogs-

vårdsafgifter 434

IX. Oomänstyrelsen i hvad det rör förvaltningen af sockenallmänningar ocii

besparingsskogar inom Kopparbergs och Gäfleborgs län 484

X. Domänstyrelsen i hvad det rör inrättande af förste kronojägartjänster.. 487
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Norrländska skogsvårdskommitténs

betänkande,

IV. De enskilda skogslagarna och deras handhafvande.

A. Inledande föredrag
vid Föreningens för skogsvärd sammanträde den 5 okl. 19 1 2.

Af Gösta Tamm.

Herr grefve och ordförande, mina herrar! Jag tror icke, att någon

af herrarna skall jäfva mitt påstående, att det var med ett högst ovan-

ligt intresse, som denna förenings ledamöter i stort antal i våras sam-

lades för att taga del af det förslag, som norrländska skogsvårdskom-

mittén då framlagt. Jag vågar dock knappast hoppas, att detta intresse

nu skall kunna fortlefva så intensivt. Då vi i våras endast hade att

behandla en afdelning af betänkandet, nämligen den, som rör sig om
statens skogar och icke ens den i alla dess delar — den mest intres-

santa delen kvarstår såsom andra ämnet för dagen — så nödgades vi

att helt och hållet skjuta undan den del, som för kommittén som sådan

kraft det kanske drygaste arbetet, nämligen förslaget om handhafvandet

af de enskilda skogarna.

Om vi då hålla oss till de skogar i Norrbotten och Västerbotten,

som äro i enskild ägo, så upptaga de en areal af ungefär 6,000,000

hektar. De lagar, som reglera dessas skötsel, äro utsyningslagen och

dimensionslagen. Ungefär halfva antalet lyder under den ena lagen

och andra hälften under den andra. Då ju ett ganska högljudt klander

uttalats mot dessa lagar, ansåg sig kommittén böra undersöka, huruvida

de ägde tillräckligt stöd i öfriga bestående förordningar, ty vi voro på
det klara med, att 1866 års bestämmelser borde bibehållas, såvida icke

äganderätten lade något hinder i vägen därför. Vi funno då, att 1873

års riksdagsbeslut grundade sig på dåvarande statsrådet Bergströms till

statsrådsprotokollet afgifna yttrande, hvilket i klarhet, reda och bevis-

Skogsvclrtis/öreningens Tidskri/i, allm. delen, jgJJ. I



2 GÖSTA TAMM.

kraft knappast lämnar något öfrigt att önska. Riksdagen stadfäste hans

uppfattning, att äfven framdeles samtliga de hemman, som lydde under

1866 års förordning, borde, såsom dittills varit förhållandet, få fritt an-

vända sin skog för husbehof, men skulle, då det gällde försäljning, vara

underkastade utsyningstväng. Det var ju nämligen så, att dessa skogs-

anslag af det allmänna tilldelats hemmansägarna, för att de i dessa af

naturen missgynnade trakter skulle äga ett kraftigt och erforderligt stöd

för det med stora svårigheter kämpande jordbruket; och så är det allt

fortfarande. Kommittén ansåg sålunda, att utsyningslagen, under hvilken

alla lappmarkshemman och en icke obetydlig del af hemmanen på kust-

landet lydde, borde i hufvudsak bibehållas. Dock icke i alla afseenden.

I de otaliga anmärkningar, som under tidernas lopp framkommit och

äfven kommit till uttryck inom riksdagen, påvisades alldeles bestämdt,

att något brast, och detta framträdde kanske tydligast och kännbarast

däri, att en hemmansägare, en skogsägare, hade icke på en plats i en

förordning sammanförda de bestämmelser, under hvilka hans hemman
lydde. Dessutom hade ju den högsta ledningen, nämligen domänsty-

relsen, att genom sina reglementen och instruktioner bestämma i ganska

vitala frågor. Det stod sålunda klart för oss i kommittén, att man borde

sammanföra allt, som borde finnas, i en lag och sedan öfverlämna åt

Konungen att genom sina organ ordna den närmare tillämpningen för

dessa orter. Då jag nu talar om Norrbotten och Västerbotten, så vill

jag påminna därom, att Särna och Idre också tillhöra samma rayon.

Om kommittén sålunda utgick ifrån att man borde bibehålla ut-

syningslagens nog så stränga bestämmelser, så voro vi dock fullt på det

klara med att staten, som genom denna lagstiftning hade lagt ganska

afsevärda hinder i vägen för utöfvandet af den fria äganderätten, hade

gent emot dessa hemmansägare åtagit sig den allvarliga förpliktelsen,

att de skulle vara tilljörsäkradc all den afkastning, som skogen under

rådande förhållanden kunde lämna.

Om jag då går att med några ord vidröra vissa af de ändringar,

som borde vidtagas med hänsyn till utsyningslagen, så finna vi, att den

första fråga, som kommittén stötte på, var frågan, huruvida lagen skulle

inbegripa endast barrskog eller också löfskog. Vårt förslag härutinnan

är dikteradt däraf, att utsyningslagen äfven skall verka som en skydds-

lag mot tjällgränsens nedgående.

Men det viktigaste förslaget innefattas under § 2, där det föreslås,

att utsyningen skall verkställas enligt upprättad afverkni7igsplan. Hittills

har det varit så, att detta skett efter en mer eller mindre omfattande

undersökning. Nu säges troligen: är det möjligt att för 3,000,000 hektar

få afverkningsplaner upprättade i tillräcklig tid? Nej, det är det natur-
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ligtvis icke. Men kommittén har förutsatt, att under öfvergängstiden

skulle de hittillsvarande bestämmelserna vara gällande. Det framhälles

kanske också, att det är dyrt att upprätta hushållningsplaner. Men vi

ha härvidlag med afsikt användt ordet afverkningsplaner. Kommittén

har därvid trott, att om det komme att blifva stadigvarande, bofasta

skogstjänstemän i dessa bygder, dessa skulle kunna samverka med skogs-

ägarna, sä att det skulle vara möjligt att utan allt för stor omgång och

allt för dryga kostnader fä afverkningsplaner till stånd, hvarigenom man

skulle kunna erhålla den största möjliga afkastning och undvika, att

träden sparades så länge, att de toge skada. Således är upprättan-

det af dylika afverkningsplaner en af grundpelarna i det förslag, som

kommittén upprättat. Men naturligtvis har kommittén icke ansett det

lämpligt att i en lag bestämma, huru detta skall ske, utan de närmare

föreskrifterna om arbetets teknik och detaljer skulle följdriktigt öfver-

lämnas åt den centrala myndighet, som skulle få högsta ledningen af

dessa skogar; dessa föreskrifter skulle sålunda uppsättas af denna myn-

dighet och af Kungl. Maj:t fastställas.

Förbigående en del detaljer i öfrigt beträffande § 4, som rör af-

verkningsplaners upprättande för hvarje hemman, ber jag att få fram-

hålla, att kommittén tillmötesgått en från många håll uttalad önskan,

att hemman i samma ägares hand skulle kunna på framställning sam-

manslås och ställas under gemensam afverkningsplan efter i hvarje fall

erhållen tillåtelse af Kungl. Maj:t. Detta har väckt mycket diskussion,

och många skäl ha framlagts både för och emot, men för oss stod det

klart, att om man kunde finna ett sätt att i skogsvärdens intresse få

större områden sammanslagna och därigenom skogsvårdens fordringar

bättre tillgodosedda, så skulle detta vara fördelaktigt. Vi ha trott oss

ha funnit denna utväg därigenom, att vi föreslagit, att det i hvarje fall

skulle vara beroende på pröfning af Kungl. Maj:t, om en sådan sam-

manslagning af hemman skulle få äga rum. Om ett eller annat hemman

skulle frånskiljas, så måste det vidare under planens hela giltighetstid

kvarstå i samma enhet som de ursprungliga hemmanen, detta för att

hindra, att en ägare på ett sådant frånskildt hemman skulle kunna få

större afverkning än han skulle fått, om detta hemman fortfarande räk-

nades bland de öfriga. Vi tro och hoppas, att man genom dessa be-

stämmelser har skaffat sig en säkerhetsventil mot missbruk.

Vidare har en synnerligen genomgripande ändring gjorts beträffande

den s. k. odlingsparagrafen, hvilken i alla tider har kommit mycket onö-

digt buller åstad. Vi hafva nämligen öfverlämnat dess tillämpning ät en

nyinrättad myndighet: skogsvärdsstyrelsen. Jag återkommer till detta
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sedermera och vill nu endast erinra, att en af förutsättningarna för dessa

lagar äfven i andra afseenden är införandet af skogsvårdsafgifter och

upprättande af skogsvårdsstyrelse.

Eljest tror jag icke, att man kan säga, att utsyningslagen företer

så stora ändringar, att det är skäl alt längre uppehålla sig vid dem.

Men jag kommer nu till de andra områdena på 3,000,000 hektar,

som tillhöra kusttrakterna, och som äro underkastade dimensionslagen.

Det har på denna punkt framkommit en nog sä amper kritik i afseende

på kommitterades förslag. Men det var icke kommittén okändt, att en

sådan kritik borde och måste komma. Jag kanske då något bör uppe-

hålla mig vid skälen till att kommittén öfver hufvud taget bibehållit

dimensionslagen för kustlandet. Kommittén instämmer i 1866 års ut-

talanden rörande oegentligheten af en dimensionslag, där man kan få

en annan anordning. Nu kunde man tänka sig, att man hunnit så

långt, att man skulle slippa att bibehålla något, som man icke var nöjd

med. Men, mina herrar, bistänk hurudana förhållandena äro. Ingen

kan väl bestrida, att vi ha rätt, då vi säga, att dimensionslagen har i

alla fall för dessa stora områden gifvit ett högst betydande skydd för

ungskogen. Och svaren på de frågeformulär, vi utskickat, ha i ett stort

antal fall och jag vågar påstå i de mera vederhäftiga fallen uttalat, att

denna lag gjort godt, i det den verksamt hindrat sköfling af ungskog.

När kommittén då hade att öfverväga, huruvida man skulle bibehålla

denna lag, som vi ansägo som en nödfallsutväg, så kunde vi icke göra

detta utan att närmare undersöka möjligheterna att här tillämpa 1903

års enskilda skogslagstiftning. Men det är väl ingen, som skulle anse

det lyckligt att införa denna lag, som ju endast var och är att betrakta

som en öfvergängsform. Vi voro på det klara med att en utveckling

af 1903 års lag måste tvinga sig fram, och utredningsmän äro ju i

sådant syfte redan tillsatta. Återstod att tänka på den nyaste formen,

som i vårt land blifvit införd, nämligen Gottlandslagen, och jag vill icke

fördölja, att det inom kommittén fanns mycket starka sympatier för att

införa något i den vägen i kusttrakterna i Norrbotten och Västerbotten.

Men jag behöfver endast fästa herrarnas uppmärksamhet på hvilka oer-

hörda kostnader som skulle drabba staten, om denna lag skulle komma
att införas i dessa väldiga områden; redan detta är skäl nog. Och
dessutom är det ju, mina herrar, ett faktum, att invånarna i de trakter,

om hvilka det här är fråga, själfva ha uttalat sig för införande af

sådana bestämmelser som dimensionslagen, men aldrig ha de blifvit

hörda, huruvida de ville ha en sä sträng lag som Gottlandslagen. Kom-
mittén ansåg sålunda det icke vara tänkbart att införa sä stränga be-

stämmelser. Men sedan måste vi bekänna, att vi icke heller kunnat
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föreslå något annat lagförslag. För oss har, som för de flesta, hvilka

intresserat sig för dessa frågor, sväfvat den tanken, att man borde söka

åstadkomma en kombinerad ungskogs- och återväxtlag. Men liksom

ingen hittills har kunnat peka på att en dylik lag skall vara så och så

beskaffad, lika litet har detta lyckats för oss. Icke ens kommitténs mest

spekulativa hjärna har kunnat framkonstruera den lag, som såväl han

som vi öfriga ville ha. Det går nog icke, sädana förhållandena ännu äro,

att få ett lagförslag eller en lag, som skulle blifva en verklig ungskogs-

och återväxtlag. Kommittén har därför, tvingad af sin oförmåga att

kunna framlägga en sådan lag, velat understryka, att det är bättre att

bibehålla de hittillsvarande förhållandena än att försöka komma fram

med något halffärdigt nytt, då man är öfvertygad om och hoppas, att

den tid snart skall vara inne, då man kan finna bestämmelser, hvilka

grundande sig på fakta, som ännu ej äro tillräckligt kända och under-

sökta, för hela Sverige kunna tjäna till skogsvårdens befrämjande. Det

som här föreslås är sålunda enligt vår uppfattning en öfvergångsform

under afvaktan på något bättre. Men då vi varit på det klara med,

att skogsvårdens intresse icke befrämjas genom dimensionslagen sådan

den nu är, så ha vi gjort vårt bästa för att bättra på och hela de ref-

vor, som uppstått i denna lagbyggnad. Jag skall be att få peka på
några sådana.

Den största stridsfrågan har varit, huru hemmansägare, när de af-

verkat undermåligt virke, skulle kunna få detta virke sägadt till lagenlig

användning. Inom parentes vill jag nämna, att när det talas om för-

säljning inom orten detta hittills tillämpats så, som om därmed skulle

menas försäljning inom Norrbottens och Västerbottens län. Så långt

ha vi dock icke ansett oss böra gå utan ansett, att härmed borde för-

stås de trakter, som äro berörda af lagen, d. v. s. de delar, som icke

tillhöra lappmarken. Svårigheten har ju varit, att man vid exportsäg

icke fått försåga virket till husbehof utan man har måst hålla sig till

de s. k. husbehofssågarna. Hvad menas härmed? Herr GRENANDER har

i den kritik, som finnes införd i det i dag utkomna häftet af Förenin-

gens tidskrift, påpekat, att man nog i allmänhet sväfvar i ovisshet om
hvad som menas med husbehofssåg och exportsåg. Kommittén har

emellertid föreslagit, att vid husbehofssågen — d. v. s. där sågning alls

icke sker för export — skulle försägningen af virket vara fri, vare sig

virket skulle användas för eget behof eller för försäljning inom orten.

Vid exportsåg åter har försök gjorts att åstadkomma möjlighet att för-

säga sådant virke med iakttagande af vissa för kontrollen nödvändiga

åtgärder. Kommittén har därvid ansett, att, utan att sågverksägaren blir

tvungen att åtaga sig ansvaret för att laglydnad iakttages, det icke är
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möjligt att få en tillräcklig kontroll. Vi ha således föreslagit, att en

sågverksägare, som tillåter införande af ostämpladt undermåligt virke,

skall härför stånda ansvar, och vi tro, till dess att motsatsen kan

bevisas, att den åtgärden skall vara tillräcklig för att hindra de öfver-

trädelser, som hittills beklagligt nog förekommit i dessa trakter.

De största ändringar, som vi föreslagit i dimensionslagen, äro i alla

fall som sagdt gjorda från skogsvårdens synpunkt. Så ha vi försökt att

med användning af 1903 års bestämmelser införa ett stadgande, som

skulle hindra rofhuggning af undermålig skog. Vi ha därvid måst frånse

den fullmåliga skogen: det ligger i sakens natur, att en hemmansägare

som är underkastad dimensionslagen skall vara berättigad till fullstän-

digt fri disposition af dessa träd.

Såvidt kommittén förstår, lägga de i §§ 7— 11 införda bestämmel-

serna hämsko på en allt för öfverdrifven afverkning af undermålig skog.

Jag tror också, att man med tillämpning af detta stadgande skall för

framtiden blifva förskonad för sköfling af sådan skog. Det är åtmin-

stone kommitténs bestämda förhoppning. Äfven här ha vi föreslagit,

att Konungens befallningshafvande skulle befrias från besväret att be-

döma dessa frågor, som i stället borde öfverflyttas på .skogsvårdssty-

relsen. Vi ha, i förbigående sagdt, äfven med hänsyn till statens skogar

velat befria Konungens befallningshafvande från dylika åligganden, för

hvilka Konungens befallningshafvande, som är öfverhopad med andra

uppdrag, i allmänhet torde sakna förutsättningar.

Beträffande uisyningsafgifterna ha ju stora och starka klagomål fram-

förts, och nekas kan icke, att genom de nuvarande bestämmelserna en

viss orättvisa kunnat drabba de olika skogsägarna, alltefter deras inne-

hafs storlek. Vi ha därvidlag utgått från, att en full rättvisa skulle

nås, om uisyningsafgifterna, där sådana utgå, kunde debiteras efter den

utstämplade kubikmassan. Det riktigaste vore naturligtvis värdet, men

så långt kan man icke i en lagstiftning gå. Vi ha emellertid i vårt för-

slag öfverlåtit åt Kungl. Maj:t att bestämma storleken häraf, men ansett,

att vi borde för Kungl. Maj:t peka på hvad vi ansågo vara det riktiga,

och efter att ha fått utredning från ett stort revir i kustlandet ha vi

kommit till det resultat, som beskrifves på sid. 352 nämligen »för träd

— — — — — fast mått».

Detta för kustlandet. För Lappmarken ha vi tagit steget fullt ut

och föreslagit befrielse. Vi ansågo nämligen, att vi hade att välja mellan

att afstå från hvarje tanke på skogsvårdsafgifter och införande af ut-

syningsafgifter. Vi ha stannat för utsyningsafgifternas borttagande och
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skogsvårdsafgifternas bibehållande; dock har man ansett, atl utsynings-

afgifterna borde bibehållas vid afverkningskontrakten, som ju äro in-

gångna under förutsättning af bibehållen utsyningsafgift. När 1903 års

riksdag bestämde sig för införandet af skogsvårdsafgifter. hvilket vid

sist förflutna riksdag har undergått vissa förändringar, men med ytter-

ligare utveckling, så var detta nog ett af de beslut, som ha den största

räckvidden för vår skogshandtering, och ingen kan väl säga, att om
äfven i dessa trakter skogsvårdsafgifter kunde införas, detta icke skulle

vara lyckligt. Vi ha sökt att med insamlade uppgifter bevisa, att på-

läggandet af skogsvårdsafgifter här icke utgör någon afsevärd tunga för

dem, som äga skog, då härigenom skulle återtillföras dem ett ganska

afsevärdt kapital på grund af därmed bekostade skogsvårdsåtgärders vid-

tagande, ett kapital, som man inom kommitténs minoritet ansett ytterst

borde kräfvas af staten, hvilken sedan i form af skatt toge ut det från

hela Sveriges innebyggare. Vi, som tillhöra majoriteten, ha dock icke

trott det vara riktigt att begära, att det öfriga landet skulle i så hög

grad bidraga till dessa bygders förseende med skogsvårdsmedel, om man
har möjlighet att på annat sätt skaffa dessa medel. Detta var, som
sagdt, en stridsfråga, som delade kommittén i två afdelningar; den ena

afdelningen ville, att riksdagen härför skulle anslå särskilda medel, under

det att man från det andra hållet, frän kommittémajoritetens sida, trodde

sig kunna bevisa, att man med fördel kunde taga ut dem frän dessa

trakter, som ju hade största fördelen däraf Det blir dessutom så ytterst

liten skillnad, om skogsägare i Lappmarken slippa att betala dessa af-

gifter, enär afgifterna för detta stora område icke skulle komma att röra

sig om mera än 42,000 kronor eller endast 8,000 kr. ökning mot nu

utgående utsyningsafgifter. Kustlandet däremot är det icke skäl att

befria från utsyningsafgifter lika litet som de närgränsande länen. Man
har tvistat, huruvida det är skogsägaren eller förädlaren, som skulle be-

tala dessa skogsvårdsafgifter, men för min del tror jag icke, att här-

igenom skulle åstadkommas så stor fördyring för förädlingen, att

skogsägaren skulle blifva lidande däraf Men så kommer en i mångas

tycke tungt vägande anmärkning: där staten äger halfva skogsmarken

och däraf hämtar stora inkomster, skulle där påläggas staten en ytter-

ligare afgift utan att staten skulle få något igen? Ja, men staten får ju

igen den ur nationalekonomisk synpunkt stora fördelen, att dessa medel

användas för att göra skogsmarken här mera produktiv, kraftigare att

alstra nya värden för export. Och särskildt de, som yrka på att staten

härtill bör lämna direkta bidrag, borde vara tillfredsställda med att dessa

bidrag i stället indirekt erhållas just från dessa trakter, utan att någon

som helst tyngande orättvisa drabbar delar af landet, som för dem icke
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kunna tänkas hysa något direkt intresse. De afgifter, som skulle drabba

staten, om vårt förslag antages, uppgå till c:a 80,000 kronor, och jag

vågar det bestämda påståendet, att kronoauktionernas nettoafkastning

icke kommer att af denna anledning minskas med motsvarande belopp.

Och äfven om så vore, finnes här någon som kan tro, alt, om icke skogs-

värdsafgifter här ställas till förfogande för den enskilda skogsvårdens

befrämjande, krafven på direkta statsbidrag skola vara blygsamma nog

att nöja sig med den summan.

Ett enhetligt förfaringssätt öfver hela landet med dessa afgifter

skulle äfven undanröja de otaliga svårigheterna med äterburna skogs-

vårdsafgifter från Lappmarken, Särna och Idre. Gå vi dessutom till

skyddsskogsområdena, så finna vi, att dessa utan knöt underkastat sig

att betala skogsvårdsafgiften, och banden på skogsägaren äro enligt min

uppfattning här strängare än hvad de skulle komma att bli i kustlandet.

Om man nu beslutat sig för upptagande af skogsvårdsafgifter, så

följer däraf, att skogsvårdsstyrelser liksom i öfriga delar af landet be-

höfvas för handhafvande af dessa medel. Men det är icke endast detta

skäl, som förmått oss att föreslå dessa styrelser. Vi ha sett, huru mycket

godt med små medel de hittills fungerande skogsvårdsnämnderna uträttat.

Hvad är då naturligare, än att man fortfarande skulle begagna sig af en

pröfvad organisation, som verkat godt, i synnerhet som man tror, att

skogsvårdsstyrelserna skulle vara goda mellanhänder mellan skogstjänste-

männen och skogsägarna. Herr GRENANDER har bl. a. framställt följande

anmärkning: Huru skola dessa skogsstyrelser få veta, om en sköf-

ling pågår.' Ja, detta synes gå väl för sig i öfriga delar af landet, där

styrelsen har endast en enda länsjägmästare till sitt förfogande. Här

har nu kommittén tänkt sig, att det lämpligaste vore, att Kungl. Maj:t

förordnade vederbörande skogsinspektör till styrelsens ordförande. Denne

har då hela ingenjörskåren, frän hvilken han får rapporter, och jag tror

dessutom, att man på andra vägar kan få reda på, om skogssköfling

pågår.

Detta var i korthet de ändrade bestämmelser, som kommittén ansett

sig böra föreslå. Men såsom en mycket framstående skogsman sade

till mig, när kommittén var tillsatt: Ja, edert uppdrag är ju mycket

enkelt, det är ju bara att afgöra frågan: skola reviren uppdelas eller

skola revirförvaltarna befrias från de enskilda skogarna och dessa i stället

lämnas till en särskild kår af tjänstemän. Han hade rätt. Man må
skrifva så mycket lagar man vill: får man icke dessa lagar tillämpade

på ett för skogen lämpligt sätt, då äro lagarna en död bokstaf. Och
ingen anmärkning riktad mot förhållandena där uppe har så mycket fog

för sig som den, att tjänstemannakåren visat sig för hvarje dag som
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gått för fåtalig. Därom har man icke behöft resonera, frågan var bara:

skall det göras revirdelning eller delning efter arbetets art? Därutinnan

har kommittén delat sig. Det fanns också ett annat sätt att tillgripa,

nämligen en utveckling af extrasystemet: anskaffandet af en hel mängd

unga män, som nöjde sig med en extra anställning. Men man ansåg,

att man därigenom skulle komma ur askan i elden. En af de gravaste

anmärkningarna, som hittills framkommit, har varit den, att dessa tjänste-

män så ofta förflyttas, så att de i regel kommit obekanta till den plats,

där de haft att utföra sitt uppdrag, och därför icke kunnat utföra det

med erforderlig sakkunskap och pondus. Dessutom har det varit andra

allmänt kända och ofta framförda skäl, som talat mot extrasystemet.

Mot en delning af reviren talar ju först och främst den omstän-

digheten, att då reviren äro så oproportionerligt stora, de flesta olägen-

heter äfven efter en delning skulle komma att förefinnas. Det blir fort-

farande revirförvaltaren, som kommer att främst ägna sin uppmärksamhet

åt statens skogar; han är förvaltare af statens skogsmark, och det kan

icke hjälpas, att de enskilda skogarna komma i andra hand. Det blir

fortfarande de ofta förflyttade assistenterna, som få handhafva dem.

En uppdelning af arbetets art skulle innebära, att statens förvaltare

finge öfvertaga vården af statens skogsmark, och att de andra skogs-

tjänstemännen skulle ha uppsikten öfver de enskilda skogarna. Detta

skulle göra slut på alla principiella anmärkningar mot den hittills va-

rande anordningen. Det är skillnad på dessa båda uppgifter. Förval-

taren har att tillse, att staten erhåller den afkastning af sina domäner,

som den har rätt att begära, att tillse, att skogskapitalet bibehålles, att

tillse, att utstämplingen göres så, att man uppnår det bästa möjliga re-

sultat vid försäljningen, att tillse, att flottningen anordnas klokt och eko-

nomiskt, och att taga hänsyn till konkurrensförhållandena. En gång i

tiden torde man af en revirförvaltare kunna begära, hvad hvarje industri

begär af sin förvaltare, nämligen att han ekonomiskt handhar förvalt-

ningen. Helt annan än den hufvudsakligen fiskaliska uppgiften att tillse

de enskilda skogarna. Hittills har detta nämligen varit en helt och

hållet fiskalisk uppgift, men det är kommitténs uppfattning, att om man
får ett tillräckligt antal bofasta, något så när stationära skogsingenjörer,

den fiskaliska uppgiften skulle i viss mån kunna träda i bakgrunden och

den undervisande, ledande, lifgifvande uppgiften i förgrunden under för-

troendefullt samarbete med de personer, som äga skogen. Att resekost-

naderna skulle blifva större i det senare fallet såsom från flera håll är

sagdt, är ett uppkonstrueradt skäl, ty redan nu är en uppdelning gjord

mellan revirförvaltaren och hans assistenter, så att förvaltaren i regel

sköter revirförvaltningen af statens skogar och assistenten de enskilda;
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de resa således redan nu om och förbi hvarandra. För öfrigt är det

ingen nyhet i den svenska förvaltningen att sätta de enskilda skogarna

under en annan personal än statens, ty när 1903 års lagstiftning genom-

fördes, så bestämdes också, att det skulle finnas särskilda skogstjänste-

män till skogsvårdsstyrelsernas tjänst. Men hvad hade då varit natur-

ligare än att man då samtidigt med en kanske nödig revirdelning före-

slagit, att statens revirförvaltning skulle taga hand om hvad som nu

göres af länsjägmästarna. Jag förmodar att man var fullt på det klara

med att förhållandena rörande statens skogar och de enskilda skogarna

var af så olikartad beskaffenhet, att det helt enkelt icke föll någon in

att sätta dessa under samma person.

Vi hade i kommittén alldeles klart för oss, att det behöfdes ganska

många skogsingenjörer, och att detta skulle blifva förenadt med ganska

stora kostnader. Vi voro visserligen inne på tanken att pä vissa håll

för undvikande af kostnader låta revirförvaltningen bibehålla uppsikten

öfver de enskilda skogarna, men detta visade sig olämpligt, och därtill

kom, att man genom en sådan anordning skulle hos öfverjägmästaren

sammanföra intressen af högst olikartad natur, hvilket vi icke ansågo

vara lyckligt. Vi ha ansett, att det kanske största ansvaret för att

det skall kunna blifva lif i de lagar, som i likhet med dessa eller andra

komma att gälla för dessa norrländska trakter, ligger hos skogsinspektö-

ren. Att vi sedermera ansett oss böra följa ärendenas gång längre

uppåt ligger i sakens natur.

Vi ha sålunda trott, att man med en dylik lagstiftning, rätt hand-

hafd af en till antalet tillräcklig, skicklig och lika framstående kår af

skogsstatstjänstemän som den nuvarande, skulle kunna ingjuta i skogs-

vården den lifaktighet, som lagar, äfven om de äro aldrig så goda, icke

kunna skänka, om icke i dem inblåses en lefvande ande.

Diskussion.

Öfverjägmästare U. Wallmo: Då jag i våras i diskussionen rörande kom-
mitténs förslag om införande af s. k. distriktsstyrelser måste taga bestämdt
afstånd från kommitténs förslag, så är det med så mycket större glädje, som
jag nu måste erkänna, att jag efter att ganska noggrant ha tagit del af kom-
mitténs betänkande, hvad det rör nyss föredragna ämne, finner mig föranledd
att helt gå med på den väg, som kommittémajoriteten i detta fall beträdt.

Det är blott en liten anmärkning, som jag skulle vilja göra, och den rör

skogsvårdsstyrelsernas sammansättning. Vi hörde föredragaren erinra därom,
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att komniitterade ansett, att skogsvärdsstyrelsen nog skulle kunna räka ut för

vissa svårigheter, men att man trodde sig kunna afhjiil])a dessa därigenom,

att skogsinspektören sattes som ordförande i skogsvärdsstyrelsen. Jag tror,

att man här bör taga steget fullt ut och, så snart det gäller rena skogsvärds-

angelägenheter, tillkalla tvä folkvalda personer från hushållningssällskapet och

frän landstinget, som skulle sammanträda med skogsinspektören som ordfö-

rande och bilda skogsvärdsstyrelse. Denna styrelse skulle ha att döma i alla

mål, som kunna pä den ankomma. Detta skulle föra det goda med sig, att

skogsvärdsstyrelsen skulle ha alla skogsingenjörer och underlydande ])ersonal

i sina händer. Erfarenheten från södra och mellersta Sverige ger nog vid

handen, att skogsvårdsstyrelse skulle stå sig slätt i dessa rena skogsvårds-

angelägenheter, om den icke hade länsjägmästare och skogvaktare till sitt

förfogande. Jag tror sålunda, att det skulle vara lämpligt, att skogsinspek-

tören och dessa inkallade personer ägde att döma och besluta i alla ange-

lägenheter, som kunde pä skogsvärdsstyrelse såsom sådan ankomma. I öfrigt

ber jag att i hufvudsak få instämma med kommittémajoriteten i nu behand-

ladt ämne. Beträffande den viktigaste frågan, nämligen huru arbetet bör för-

delas med hänsyn till statens skogar och enskilda skogar, ställer jag mig
alldeles pä majoritetens sida.

Häradshöfding Kronlund: Jag kan icke neka till, att resultatet af kom-
mitténs arbete i det nu föredragna ämnet är tämligen magert. Resultatet

tyckes ju vara, att den i hufvudsak tillstyrkt bibehållandet af status quo.

Särskildt hade jag väntat, att kommittén skulle ha kommit fram med ett verk-

ligt effektivt förslag att ersätta den nuvarande dimensionslagen, som är ur så

mänga synpunkter rent af absurd. Kommittén har sökt förekomma den öfver-

klagade afverkningen af undermålig skog genom att göra några små ändrin-

gar i de nuvarande stadgandena, särskildt genom att begränsa afverkningen

till att gälla eget och andras husbehof, nägot som enligt mitt förmenande ej

alls är ägnadt afhjälpa de öfverklagade missförhållandena. Det egna behof-

vet kan naturligtvis aldrig förorsaka öfverdrifven afverkning, men däremot är

det försäljningen till andras husbehof, som nog alltför ofta medför en öfver-

drifvet stor afverkning af skog, som borde sparas. En sak till vill jag verk-

ligen framhålla såsom betänklig just ur norrlandsbefolkningens synpunkt, näm-
ligen införandet af skogsvårdsafgifter. Detta skulle komma att blifva för den

redan nu skattetyngda befolkningen i Norrbotten och Västerbotten en ny

skattelorm, som säkerligen komme att verka ganska betungande och hvar-

öfver den nog icke torde känna sig tacksam.

Major Lagerman : Kommittén lämnar en intressant redogörelse för soc-

kenallmänningar och s. k. besparingskogar, som finnas t. ex. inom Norrbottens

län. Norrbottens län har tillsammans 22 landskommuner, och af dem äro

åtta försedda med s. k. besparingsskogar af en areal från 6,994 intill 67,952
har, men de öfriga fjorton socknarna sakna ännu sådana sockenallmänningar

eller besparingsskogar. Jag har icke varit i tillfälle att inhämta, hunivida de

återstående socknarna i Norrbotten kunna blifva ägare af sockenallmänningar

pä samma sätt som de ätta, hvilka ha sådana. Dessa ha fått dem vid afvitt-

ringen. Är afvittringen icke verkställd i de fjorton nämnda socknarna, så

kunna de komma i besittning af allmänningar enligt en kungl. kungörelse af

den 5 juni 1909, men är afvittringen, verkställd, så komma de icke att er-

hälla skogsmark in natura. Om man betraktar frågan ur kommunalekonomisk
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synpunkt, så är det tydligt, att behof af skogsallmänningar finnas inom alla

kommuner. Äfven ur skogsvårdssynpunkt är detta behöfligt för Norrbottens

län, fastän där finnas utsyningslag och dimensionslag. Man kan ju säga, att

denna fråga ligger utom denna kommittés område; det är en annan kommitté,

som fått till uppgift att behandla frågan angående bildande af sockenallmän-

ningar. Men denna fråga har dock beröringspunkter med det förslag, som

framställts af den kommitté, hvars betänkande här behandlas. Om man tän-

ker sig, att det är en hel del socknar, där afvittringen redan blifvit verkställd,

och hvilka icke erhållit skogsmark till sockenallmänningar, och man frågar, huru

dessa socknar skola kunna få sådan mark, så måste svaret blifva, att detta

icke gärna kan ske på annat sätt, än att kapital ställes till deras förfogande

för att användas till inköp af skogsmark. Då ligger det närmast till hands

att därtill använda de penningar, som komma från skogen. När förordningen

om skogsaccis infördes, hade det kanske varit önskligt, att någon del af dessa

inkomster hade blifvit reserverade för kommunerna för att användas till sä-

dana ändamål. Man har ju sett exempel på, att kommuner själfva fattat be-

slut att afsätta antingen skogsaccisen i dess helhet eller en del af densamma

för inköp af skogar för kommunens räkning, men man kan icke vänta, att

genom kommunernas eget initiativ detta skall allmänt komma att tillämpas.

Förordningen om skogsaccis hör emellertid icke hit; men det är en förord-

ning om skogsvärdsafgifter, som här behandlas. Reservanterna mot skogs-

vårdsafgifterna ha anfört, att det skulle vara egentligen de större skogsmarks-

ägarna, som finge nytta af dessa afgifter, och att de behöfde icke så synner-

ligen mycket bidrag utan voro i tillfälle att ändock vidtaga nyttiga åtgärder

till skogens vård. Däremot ha reservanterna ansett, att de mindre skogsägarna

icke hade tillfälle att göra så mycket för skogens vård, hvarför de ej heller

finge del af skogsvårdsafgifterna. En stor del af skogsvårdsafgifterna från

Norrbottens län kommer dessutom från statens skogar. Med hänsyn till dessa

förhållanden är det lämpligt, att förordningen om skogsvårdsafgifter för Norr-

bottens och Västerbottens län finge annan lydelse än den har för riket i öf-

rigt. Man skulle kunna tänka sig, att en del af skogsvårdsafgifterna finge

användas till fondbildning för att åt de kommuner, där sockenallmänningar

saknas, i en framtid förvärfva sådana. Man skulle också kunna tänka sig,

att en del användes för att åt länet i dess helhet förvärfva en länsallmänning,

och dess afkastning kunde då göra landstingsskatten obehöflig. Jag antager,

att väghållningsbesväret i Norrbotten uppdelats häradsvis liksom i det öfriga

landet. Är det uppdeladt häradsvis, så skulle genom häradsallmänningar kunna

åstadkommas en lindring i väghällningsbesväret. Jag tror, att såväl med hän-

syn till skogsvården som med hänsyn till skatteförhållandena det är önskligt,

att man ägnar uppmärksamhet åt bildandet af allmänningsskogar i större ut-

sträckning än som redan skett i de norra länen, och i samband med denna

fråga får man kanske också tänka på lämpligaste sättet för skogsvärdsafgif-

ternas användning.

Jägmästare Holmgren: Kommittén har föreslagit, att en del olika hem-

man, tillhörande samma person, skulle kunna sammanföras till en hushålls-

enhet. Det är klart, att härigenom den ursprungliga principen frångåtts, i

det att ett hemman kan göras fritt från skog till skada till och med för hus-

behofvet för framtiden. Faller den gemensamma hushällsenheten sönder, så

kan detta tänkas vara till men för jordbruket. Sedermera har kommittén före-
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slagit införande af skogsvårdsafgifter. Uet är klart, att när staten rår om
halfva arealen i Norrbotten och Västerbotten, så kommer staten att släppa till

haltVa beloppet. Jag tror icke, att det under nuvarande tid är gängse prin-

cip att anslå medel pä ett sådant indirekt sätt; jag tror icke, att statsmak-

terna skulle vara med därom. Jag tycker det skulle vara bättre, att staten

beviljade direkta anslag till skogsvårdens höjande, så ock landsting och hus-

hållningssällskap.

Det sades af inledaren, att i det fall att anslag direkt beviljades af

staten, sä skulle detta drabba hela landet, under det att skogsvärdsmedlen

skulle drabba endast Norrbottens och Västerbottens län. Men jag tror, att

om statens intäkter från Norrbottens och Västerbottens län minskas därigenom

att skogsvårdsafgifter utginge för virket från statens skogar, så skulle detta

drabba hela landet.

Sedermera har kommittén föreslagit, att förvaltningen af de enskilda

skogarna i Norrbotten och Västerbotten skulle skiljas från den öfriga, sä att

det skulle blifva särskilda tjänstemän, som skulle sköta dessa skogar. Det
tror jag med min erfarenhet om norrlandsförhällanden är ett godt förslag,

som bör stödjas af sä mänga som möjligt.

Sedermera har kommittén föreslagit inrättande af ett skogskontor. Jag
tror, att det vore af stor betydelse och mera lämpligt, om de ärenden, som
beröra dessa skogar, som i klimatiskt och andra afseenden äro mera vansk-

liga att sköta, kunde blifva underkastade den sorgfälliga granskning, som en

styrelse af fem, sex eller sju personer kunde åstadkomma. Jag tror därför,

att det skulle vara lika godt, att skogsvärdsstyrelsen fölle bort. Jag instäm-

mer med öfverjägmästare Wallmo i förslaget, att två personer i dess ställe

borde tillkallas såsom representanter för hushållningssällskap och landsting

att tillsammans med skogsinspektören fatta beslut i frågor, som gälla skogarna

däruppe, och att själfva centralledningen af de enskilda skogarna finge hand-

hafvas af en byrå i domänstyrelsen.

Hofstallmästare G. Tamm: Öfverjägmästare Wallmo framhöll, att han i

sak var ense med kommittén, men ansåg, att det skulle vara lyckligt att i

stället för skogsvärdsstyrelser i vissa fall en skogsinspektörsbyrä eller hvad
han kallade det inrättades. I sak är detta detsamma, som kommittén före-

slagit, ty vi ha ganska starkt betonat, att där förhållandena icke lägga hinder

i vägen därför, bör som ledare af skogsvärdsstyrelsen förordnas skogsvårds-

inspektörer. I sak är detta detsamma. Men jag tror, att om man går in

pä öfverjägmästare Wallmos förslag, sä skall det visa sig icke vara sä lyck-

ligt, ty ett namn, som angifver, att det här är fråga om en själfstyrelse, är

lyckligare, än om detta skulle komma att betraktas som ett statsämbetsverk,

lät vara bestående af en jägmästare jämte två andra medlemmar. Det finns

nämligen intet, mot hvilket vär anslagsgifvande riksdag sä starkt reagerar,

som då den vädrar nya ämbetsverk.

Herr Kronlund kom med ett påstående, som man har hört förut, och

som säkert kommer att med mycken kraft göra sig gällande, nämligen att

Norrbottens och Västerbottens innebyggare äro så betungade, att de icke

skulle kunna bära dessa skogsvårdsafgifter. Jag vågar icke bestrida påståen-

det, att de äro hårdt betungade, men man talar om att de befinna sig i ett

ganska starkt framåtskridande. Jag tror t. ex. icke, att deras fattigvårdstunga

ökats, såsom reservanterna velat påstå. Dessa skogsvårdsafgifter äro för öfrigt
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icke så höga: enligt 1909 års siffror skulle de komma att utgöra omkring

ett öre pr standard. Sedan kan man disputera huru länge som helst om
hvem som i verkligheten erlägger dessa afgifter, säljaren eller köparen.

Det har påståtts, att det skulle varit lyckligare för åstadkommande af

skogsallmänningar, om bestämmelserna om skogsvårdsafgifter för dessa delar

af landet fått en annan lydelse än motsvarande bestämmelser för det öfriga

landet. Men då man icke är på det klara med en sak, bör man i ett fall

som detta icke komma med en förordning med en annan lydelse än den,

som gäller i det öfriga landet, ty därigenom tager man icke ställning till

frågan, utan då har man fältet öppet, och om det sedan visar sig lämpligt, att

skogsvärdsafgifterna gå till skogsallmänningar, så kan man göra detta. Och
jag tror icke, att man redan nu med säkerhet kan säga, att ett sådant syfte

bör förverkligas på denna väg, nämligen genom medel från skogsvärds-

afgifterna.

Vidare har man kommit in på frågan, hvilket som skulle vara lämpli-

gast: en byrå i domänstyrelsen eller ett själfständigt skogskontor. Det låter

ju tilltalande, att man med bibehållande af den geografiska indelningen kunde
nöja sig med de två byråerna och tillägga någon byrå för handhafvandet af

den enskilda skogslagstiftningen. Ty det äro väl alla ense om, att det icke

dröjer länge, innan det blir så många ärenden från de södra delarna af

Sverige rörande de enskilda skogarna, att domänstyrelsen måste, om dessa

ärenden fortfarande skola tillhöra domänstyrelsen, inrätta för dem en särskild

byrå. Men jag tror, att om man går in på departementalkommitténs moti-

vering, som vi varit i tillfälle att se, det faller af sig själft, att man vid sidan

af statsskogs/on'o//;»«^^« måste inrätta en byrå, som har tillsynen öfver de
enskilda skogarna. Det är detta, som varit anledningen till, att vi redan nu
talat om denna sak.
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Är norrländska skogskommitténs förslag till

åstadkommande af föryngringsarbeten å enskil-

das skogar i Öfre Norrland tillfredsställande?

Af Tell Grenander,

Denna fråga bör skärskådas mot den bakgrund, som bildas af skogs-

skötseln för närvarande inom dessa landsdelar, d. v. s. de föryngrings-

arbeten, som utförts på frivillighetens väg och på egen bekostnad och

sådana, som utförts med anslag af allmänna medel och af smärre skogs-

ägare och af trävarubolag.

En dylik framställning har ju också norrländska skogsvårdskommit-

tén sökt gifva i motiven till sina förslag. I denna får man ett starkt

intryck af att de sakkunniga enhälligt anse, det skogsvårdsintresset här

uppe behöfver en allmän väckelse, samt att för detta ändamål fordras

såväl nya lagstadganden som ökade medel till upplysning och anslag

för skogsvårdsarbeten (se fig. i och 2).

Det är emellertid att märka, att beträffande föryngringsarbeten verk-

ställda af trävarubolag och möjligheten af skogsbrukets utveckling till

det bättre å dessa tillhöriga marker kommitténs majoritet och reservayi-

terna uttala sig något olika. Den förra nöjer sig med att konstatera

(se sid. 409 i betänkandet), huru »en del större skogägande bolag

under de senaste tio åren börjat bedrifva rätt omfattande skogsvårdsar-

beten i Västerbottens och Norrbottens län». — Häri instämmer hvarje

skogsvän med nöje och med erkännande. — Men, när reservattterna —
under erinran (se sid. 67g i betänkandet), »att råämnet är för denna

(trävaruindustrien) af en mycket stor betydelse, och denna omständighet

särskildt är ägnad att framkalla intresse för skogarnas omvårdnad», —
påstå, att all anledning finnes antaga, att ett studium af dessa fakta skall

åstadkomma frivilliga föryngringsarbeten å de bolagsskogar, där sådana

ännu icke utförts, då tror jag dessa ärade herrar göra sig till tolk för

en alltför ljus syn på saken. Aktieägare i bolag, hvilka genom utdel-

ningens storlek en längre tid haft tillfälle studera råämnets värde och
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därmed också skogsskötselna betydelse, men ändock hittills icke låtit

denna sistnämnda komma till sin rätt, äro nog icke så bildbara, som

herrar reservanter säga sig tro. — Fastmer vågar jag påstå, att såda?ta

iskogvaktare A. Svensson, foto.

Fig. I. Skogshandtering i Västerbotten. Afbarkning af växtlig ungskog till vinnande af

virke för tjärbränning. Genom upplysning skulle sådan form af sköfling antagligen inhi-

beras. Nu tillgängliga allmänna inedel (sammanskjutna af staten, landsting och hushåll-

ningssällskap) hafva tills dato räckt till en del föredrag i kustlandet, men intet enda i

Lappmarken.

bolagsintressenter äro och blifva mera böjda att lyssna till en annan

aftärsregel: utdelningen så stor som möjligt, utgifterna därför så små

som möjligt och sedan försäljning af aktierna under en högkonjunktur.
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Furf. folo.

Kig. 2. Hjalpgallring för husbehof, utförd på egen hand — endast med tillhjälp af en vid

cU föredrag utdelad Skogsvårdsföreningens folkskrift — af en hemmansägare i Tväråmark,

Säfvar socken, Västerbotten.

RkogsvArds/oreniugens Ti.iskrifl, alliii. delcii, ig/.
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Efter exposén af den nuvarande situationen gå de sakkunniga att

afgifva sina förslag.

I hvad dessa innefatta nya lagnini, äro de eniga med undantag af

§§ 7— II i förslaget till lag om tillsyn och vård af enskildas skogar,

som ej tillhöra lappmarken. Emot den nya dimensionslagen i dess hel-

het har nämligen öfverjägmästare Welander anmält reservation. Rö-

rande ofvan anförda §§ har jag i min kritik öfver detta lagförslag an-

fört åtskilligt. Här beder jag få tillägga, att lika litet som ett från la-

gen af 1903 om vården af enskildas skogar hämtadt skogsodlingstvång

för närvarande kan vara berättigadt i denna landsända, lika befogadt

vore ett allmänt stadgande om röjning^ af alla traktliyggen och afdik-

tiing af vissa afveikade, försiimpade skogsmarker. Skälen härför äro

följande tvänne: Röjning och afdikning äro nämligen — i motsats till

skogsodling — bepröfvade föryngringsarbeten i Öfre Norrland. Och

vidare: befintligheten af på ena eller andra vägen hopbragta skogsvårds-

medel utgöra ingen säkerhet för att sagda åtgärder vidtagas. Se fig.

3, som återger en tyvärr icke så ovanlig bild från Västerbottens kust-

land.

Apropå stadganden om skogsvårdsarbeten anhåller jag få fästa den

ärade läsarens uppmärksamhet på §§ 2, 3 och 1 1 i de sakkunnigas en-

hälliga förslag till lag om utsyning å enskildas skogar i lappmarken.

Först § 2 andra momentet.

Enligt detta skola vid uppgörande af skogshushållningsplan sådana

områden, där i följd af markens försumpning eller brist på fröträd eller

andra omständigheter naturlig återväxt icke är möjlig, afskiljas och be-

handlas för sig. Och skall erhållande af utsyning ä dylikt område gö-

ras beroende af att trygghet vinnes för vidtagande af erforderliga åt-

gärder för återväxt.

Den till grund härför liggande tanken är otvifvelaktigt sympatisk.

»Med en god föryngring skulle afkastningen af lappmarkens skogar för-

dubblas.»

Ledsamt nog tror jag, att § 2, med den affattning den fått, ibland

skall vålla olägenheter. Såsom jämväl framgår af sid. 677 i kommitté-

betänkandet utgöras stora delar af Lapplands skogsmark af försumpad

bottenmorän. Då ju emellertid som bekant detta jordslag är föga ge-

nomsläppande, har försumpningen i flertalet fall ej uppstått genom grund-

vatten från ofvanför liggande myrar. Dessa skogsmarker kan man så-

ledes ej dränera medelst myrarnas torrläggning, hvilket vore en jäm-

förelsevis billig åtgärd. Dikena måste i stället upptagas i själfva mo-

' Den läsare, som icke är fackman, torde benäget taga del af sid. 19 och 20 i Skogs-
vårdsföreningens folkskrift n:o 22. Ny upplaga under tryckning.
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Länsskogvaktare A. Svensson fotn.

Fig. 3. Ett (efter utsyning af jägmästare uppkommet) oröjdt, försumpadt trakthygge I

bondeskog, Norsjö socken, Västerbottens kustland. Anslag från hushållningssällskapet (65

?o j at kostnadsförslaget) har stått hemmansägaren till buds, men ej emottagits. .-\fven om

kommitténs förslag blir iipphöjdt lill lag, kunna sådana hyggen och icke försumpade dylika

förblifva oröjda.
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ränen, och denna är ju ofta alldeles uppfylld af stenar och block. —
En del af de marker, som omförmälas i andra momentet af § 2, kommer

därför att för sin dränering kräfva — exklusive eventuella utgifter i öf-

rigt för erhållande af återväxt — kostnader, som skola afskräcka den

mest entusiastiske skogsvårdare.'

Det kommer till och med att gifvas fall, då skogsägaren anser med

sin ekonomiska fördel förenadt att hellre lämna skogen kvar på rot än

ikläda sig dessa kostnader. Att låta mogen skog stå och ruttna ned

är ju emellertid en förlust, som drabbar ej blott ägaren, utan hela na-

tionen.

Blifver § 2 i kommitténs förslag till lag om utsyning å enskildas

skogar i lappmarken oförändrad antagen, kommer detta att i vissa fall

med/öra betänkliga konsckveiiscr.

Så gå vi till § 3.

Enligt denna skulle förutom skogsingenjör jämväl »annan sakkunnig

person» äga att uppgöra hushållningsplan. Sakkunnig person, det är —
såvidt jag fattar kommitténs motiv rätt — skogsägarnas egna skogs-

tjänstemän.

Är nu ägaren besjälad af skogsvårdsintresse, är allt godt och väl.

Hvarom icke, tror jag, att kommittén, särskildt när det blir fråga

om att afskilja den mark, som omförmäles i § 2 moment 2, ställer den

sakkunnige mellan Scylla och Charybdis, .skogsägaren och skogskontoret.

Nu skulle ju visserligen skogsinspektören — skogskontorets representant

— enligt den för honom uppgjorda instruktionen (§ i) på marken granska

och till skogskontoret för fastställelse insända af enskild skogsägare till

honom öfverlämnade förslag till hushållningsplaner. Emellertid får ju

skogsinspektör 16 andra åligganden, däraf flera mycket kräfvande sä-

dana. Med hänsyn härtill anser jag, att man kan hysa starka tvifvel,

om granskningen af uppgjorda hushällningsplaner kan blifva så ingående,

som väl kommittén tänkt sig. Skogsägarnas egna tjänstemän komma

nog också att göra samma reflektion. Under vissa ofvan angifna förut-

sättningar är det icke heller uteslutet, att den sakkunnige frestas negligera

Charybdis och styra hufvudsakligen efter det klart skinande ljuset från

Scylla.

Af detta skäl är medgifvandet i § j icke lyckligt.

Bland de nya lagrummen hafva vi till sist § 11.

Sammanställes denna § med § 2, finner man, att det nya förslaget

till »lappmarkslag» lika litet som det nya förslaget till »kustlandslag>

förpliktar till arbete, som underlättar föryngringen å trakthyggen med

^ Den ärade läsaren behagade ock jämföra, hvad å sid. 432, arg. 1912 af denna tidskrift,

är anfordl rörande skogsodlingstving i Öfre Norrland.
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dugliga frötiäd. Det sistnämnda lagrummet talar ju nämligen i detta

hänseende endast om sådana marker, där naturlig äterväxt icke är möj-

lig. — Att förrättningsmannen antecknar en skogsvärdsåtgärd i utsynings-

protokollet kommer nog i många fall icke att medföra önskadt resultat

— trots de ökade utsikter till samarbete och samförstånd mellan skogs-

ägarna och lagens handhafvare, som kommittémajoriteten väntar sig af

den fasta skogsingenjörsinstitutionen (fig. 4).

Den enighet, som råder i kommittén beträftande nya lagrum till

ernående af föryngringsarbeten, finnes som bekant icke, när det gäller

att för samma ändamål bereda utväg till anskaffande af penningemedel.

Tre ledamöter, majoriteten, sedan ordföranden biträdt denna mening,

förorda upptagande af skogsvårdsafgifter i öfverensstämmelse med kungl.

förordningen af den 24:de juli 1903 och kungl. kungörelsen den 4:de

juli 1910.

Tre andra ledamöter, reservanterna, föreslå beviljande af statsanslag

åt smärre hemmansägare. —
Efter den ingående kritik, som reservanterna ägnat förslaget om

upptagande af skogsvårdsafgifter, synes detta icke längre hafva några

utsikter för sig. (Så t. ex. påvisa reservanterna, huru af de 112 tusen

kr. i skogsvårdsafgifter, som beräknas skulle komma från Lappmarken,

staten skulle fä betala ej mindre än 76,000 kr., och detta ufa)i att någon

säkerhet skulle förefinnas, att dessa penningar först och främst skulle

komma de smärre skogsägarna och deras marker till godo.

'

Förgäfves letar man efter kommitténs värdesättning af centralstyrel-

sens för Svenska Trävaruexportforeningens förslag, gående ut på bestäm-

melser liknande dem, som återfinnas i den norska lagen om skydds-

skogens bevarande." På sid. 6S0 finner man ett utdrag ur förslaget.

Det är allt.

Kanske innebär dock detta förslag — jämte ett statsanslag för åstad-

kommande af upplysning och beredande af tillgång på sakkunniga biträ-

den åt skogsägare — den bästa utvägen. Man kan ju visserligen tänka

sig, att uppläggandet af 12,000 konti (= antalet brukningsdelar öfver 5

' A. B. Robertsfors ensamt nedlägger vissa år på sina 75,000 har ej mindre än 50,000

kr. af egna medel. Efter att hafva guldit skogsvårdsafgifter, skulle detta bolag bland andra

för egen del taga i anspråk 25,000 kr. af skogsvårdskassan i dess helhet, 125,000 kr. Jag

utgår vid denna beräkning frän att anslag beviljas ät alla skogsägare med 50 %. En mindre

anslagsprocent ät bolag förefaller mig icke sympatisk, ty en summa, som åsta<lkommes genom

sammanskott af alla skogsägare, bör ju rättvisligen fördelas sä jämnt som möjligt mellan dem.
" Norska skyddsskogslagen ålägger hvarje skogsägare att å eget konto afsätta en del

af ilet afverkade virkets värde till föryngringsarbeten å egen skog.
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har) enbart för Västerbottens vidkommande icke skal! förefalla kommit-

tén tilltalande. Men det må,ste dock beaktas, att/wj/^^^/ i fråga erbju-

der den fördelen, att det låter livarjc skogsägare betala sin egen skogs-

vård ock icke andras.

En annan sak.

Därest det skulle medgifvas skogsägare att åtminstone i vissa fall

fondera de afsatta medlen, skulle detta vara .synnerligen opportunt för

en del mindre väl situerade hemmansägare. När deras ekonomiska ställ-
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Att reservanterna inskränkt sig till ett sådant torde väl delvis bero

på deras förut relaterade — med förlof sagdt — sangviniska syn på nu

skogssköflande trävarubolags utveckling till det bättre.

Det är af en stor betydelse, hvilka förväntningar man härutinnan

hyser. Ty de arealer, som innehafvas af sådana bolag i Öfre Norrland,

äro högst betydande.

A andra sidan saknas icke goda föredömen. Aktiebolagen Roberts-

fors, Hörnefors, Mo och Domsjö, Gideå—Husum och möjligen ett par

Fig. 5. Traktliygge i Grafsele by, Asele lappmark, röjdt med anslag från husliållningssäll-

skapet. .Ä.garen är broder till ägaren af hygget å fig. 4.

ångermanlandsbolag med smärre egendomar i Asele och Vilhelmina lapp-

mark anses här företaga tillfredsställande töryngringsarbeten å sina

skogar.

På ett helt annat plan måste skogsbruket ä mark tillhörig den öfriga

trävaruindustrien i Öfre Norrland ställas.

För att framställningen så nöjaktigt som möjligt må återgifva det

nuvarande tillståndet bör dock antecknas, huru några bolag, som räkna

sina ägovidder i hundratusentals tunnland, anslagit några tusen kro-

nor årligen till skogsvårdsarbeten, företrädesvis på hemman med inskränkt

dispositionsrätt för att på dessa erhålla ökning i afverkningsbeloppet.

Med tanke på § 2 i lagförslaget om utsyning inom länens lappmarker,

livilken dock skulle komina att tillämpas endast i den mån nya afuerk-

ningsplancr upprättas^ förbigår jag i detta stycke det enskilda skogsbru-

ket i lappmarken (således äfven förut afhandlade behofvet af röjning å
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trakthyggen med fröträd) och beder få fästa uppmärksamheten pä trä-

varuindustriens skogsbruk i kustlandet.

Frånräknas den ungefärUga arealen af samtliga nu vårdade marker

från de vidder, trävaruindustrien där tillhopa besitter (i rundt tal 635,000

har), blifver återstoden omkring 450,000 har. — Det synes mig, som

statsmakterna borde fordra andra garantier för föryngringsarbeten å dessa

skogar än herrar reservanters antaganden.

I hvarje fall:

Äfven om det afreservanterna förordade statsanslaget beviljas, kommer

utförande af föryngringsarbeten inom ett område, som öfuerskrider hela

landskapet Närkes areal (4,4.00 kvkm.). att blifva ovisst.

Men icke nog härmed.

Inom lappmarken är trävaruindustrien kontrahent i nyttjanderätts-

aftal, som omfatta cirka 308,000 har och i kustlandet 125,000, således

inalles 433,000 har. Om föryngringsarbete å dessa vidder gäller helt

säkert, hvad reservanterna själfva för att bevisa en annan sak anföra å

sid. 681 i betänkandet. »Hvarken afverkningsrättsinnehafvaren, som icke

äger skogen, eller hemmansägaren, som ej under en lång tidsföljd har

någon inkomst från densamma, och hvilkens ekonomiska ställning där-

igenom försvagats, kan tänkas villig åtaga sig arbete och utgifter för

skogens vård.» — Följande kan alltså antecknas såsom ostridigt:

Afven om det af reservanterna förordade statsanslaget beviljas, kom-

tner under viss tid skogsmarken å ett område, som öfverskrider hela land-

skapet Dalslands areal (4,200 kvkm.) att ligga under död hand.

Sammanfattning. Utgående från att det skogliga tillståndet för när-

varande i Öfre Norrland är sådant, att frågorna rörande dess förbättring

ovillkorligen kräfva sin lösning inom de närmaste åren, är min åsikt alltså:

att §§ 2 och 3 i lagförslaget om utsyning i lappmarken bör om-
arbetas,

att Trävaruexportföreningens förslag omedelbart bör komma under
fullständig utredning,

att ett statsanslag eller alternativt en förordning om skogsvårdsaf-

gifter endast bör utgöra en öfverbyggnad på ett för hela Öfre Norrland
gällande bud om röjning af alla trakthyggen och ekonomiskt bärande
dränering af försumpade skogsmarker, som afverkas.

Umeå den 15 november 191 2.



MEDDELANDEN FRÄN STATENS SKOGSFORSOKSANSTALT.

Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogs=
försöksanstalt under år 1912.'

I enlighet med föreskrifterna i § lo, mom. ii av Kungl. Maj:ts nå-

diga instruktion för Statens Skogsförsöksanstalt av den 25 oktober 19 12

äro följande berättelser över de båda avdelningarnas verksamhet under

år 191 2 upprättade.

I. Skogsavdelningen.

Under vintern och våren bestodo innearbetena vid avdelningen i ut-

räkning och bearbetning av insamlat material från försöksytorna, var-

med föreståndaren och avdelningens kronojägarc huvudsakligen sysslade,

medan assistenten fullbordade en studie över tall och gran av sydlig

härkomst i Sverige. Vidare uppsatte föreståndaren en berättelse över

avdelningens verksamhet under åren 1909— 191 1 samt uppgjorde till

treårsmötet den 26—27 februari 191 2 förslag till arbetsprogram för de

kommande tre åren.

Under april och maj månader påbörjades arbetena i försöksträdgår-

den å skogsförsöksanstaltens blivande tomt vid Frescati. Lerjorden till-

fördes sand och torvjord samt omgrävdes. I de sålunda iordningställda

plantskolorna verkställdes en del såddförsök, varjämte ett större antal

fröprof av främmande barrträd utsåddes, vilka som gåva överlämnats av

Deutsche Dendrologische Gesellschaft.

I mitten av maj månad togo fältarbetena sin början och utgjordes

dels av sådder och planteringar i Norrland, dels av anläggande av till-

växt- och gallringsytor i södra och mellersta delarna av landet.

Sålunda fortsattes försöksplanteringarna med tallplantor, som upp-

dragits av frö från olika hemort, genom anläggande av ett nytt fält om
17 avdelningar (n:r 221) å Kavahedens kronoöverloppsmark i Gellivare

revir och ett annat om 21 avdelningar (n:o 232) å Alträsks kronopark

^ På grund a\' Kungl, Majits beslut av den 2S nov. 1912 kommer det nya stavnings-

sättet att tillämpas i ile uppsatser, som utgöra Meddelanden frän Statens Skogsförsöksanstalt,

medan det äldre stavningssättet tillsvidare kommer alt bibehållas för ö\Tiga artiklar i tidskriften.

Red.

2b
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i Bodens revir. I samband med resorna för dessa planteringar har av-

delningens assistent under en kortare tid fortsatt sina påbörjade studier

över tidigare utförda föryngringsåtgärder i Norr- och Västerbottens län.

P"ör den på programmet för åren 191 2— 19 14 som ny upptagna

frågan om lämpligaste sådd- och planteringstid i Norrland anlades sådd-

försöksfält å kronoparken Ofvansjö i Gästriklands revir (n:o 215), å krono-

parken Oxböle i Bispgårdens skolrevir {n:o 216) och å Alträsks krono-

park i Bodens revir (n:o 233). A samtliga dessa fält ha sedermera även

sådder blivit utförda sistlidne höst.

I och för utrönandet av det norrländska tallfröets markgroningspro-

cent ha mindre såddfält med olika tallfröprover anlagts å kronoparkerna

Oxböle och Flobergsskiftet (n:o 217 och 218) i Bispgårdens skolrevir

samt å Kuortisrova och Kavahedens (n:o 219 och 220) kronoöverlopps-

marker i Gellivare revir. A hvarje såddfält finnas 10 st. avdelningar.

Avdelningens tillväxt- och gallringsundersökningar koncentrerades

detta år uteslutande till Svea- och Götaland på grund av Kungl. Maj:ts

beslut av den 12 april 191 2, som anvisade ett extra anslag av 4,000 kro-

nor till anläggande i dessa trakter av försöksytor i syfte att även tjäna de

den 16 juni 191 2 tillkallade skogssakkunniga som material för deras beräk-

ningar. För detta arbete anställdes e. jägmästare F. A.MINOFF som extra

assistent under tiden 15 maj— 15 juli och i sept.— 15 oktober, varjämte

avdelningens fasta personal använde september och oktober månader för

dylika provytsundersökningar. På så sätt har under år 191 2 blivit an-

lagt ett mycket stort antal nya tillväxt- och gallringsytor, nämligen:

I tallbestånd

loo-årig skog (låggallring) å Sörby kronopark i Södermanland

» » Haddebo » >> Närke

(tillfällig) » Ängelholms» » Skåne

40-årig skog (krongallr.)åOppundahäradsallm. i Södermanland
>' » Sandviks kronopark » Småland
» » Kolborshults » » »

» » Skälsnäs kronoegendom i Småland
» >•' Vränghults » » »

» ' Spånarps » » »

> » Skagersholms kronop. i Västergötland

ytan 202
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tan 241
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Utsatta, men ej fullständigt bearbetade, 4 ytor i barrblandsbestånd å Ska-

gersholms kronopark, i yta i barrblandsskog å Alkvetterns A.-B. skogar

samt 4 ytor i granskog vid Åre i Jämtland. — Slutligen ha 1 1 st. tall-

ytor å Jönåkers häradsallmänning i Södermanland, Hvitthults kronopark

i Småland, Vassgårda kronopark och Bons kronoegendom i Värmland,

kronoparkerna Östra och Västra Kinneskogen samt Rådaås kronopark

i Västergötland reviderats, varvid den förut använda svaga låggallrin-

gen omförts till stark sådan. Tvenne granytor å Skarhults kronopark

(154:!

—

II) ha också reviderats och omförts till starkare gallring.

Vid dessa provytsundersökningar hava uppmätts i i -meterssektioner

tillsammans 2,013 provträd, därav 361 stående träd. Detta provyts-

material fördelar sig på följande sätt:

tall 469 träd

gran 1,215 »

björk 277 ''

al 52 "

Dessutom hava sektionerats sammanlagt 2,890 utgallrade stammar

med en brösthöjdsdiameter af över 10 cm.

Under senare delen av juli månad samt förra hälften av augusti

besökte föreståndaren tillsammans med botaniska avdelningens tjän.ste-

män sydvästra Sveriges ljungtrakter i Skåne och Halland i och för för-

beredande studier rörande ljungmarkstyperna och å dem utförda skogs-

kulturer. Härvid anlades också tvenne försöksytor i grankulturer å Vall-

åsens kronopark (Hallandsås), varjämte besiktigades tidigare av försöks-

anstalten utförda försöksplanteringar å Vallåsens, Oxhults, och Tönner-

sjöhedens kronoparker i Halland samt Vrå stomhemman i Småland

För den utredning om ljungmarkerna, som Skogsförsöksanstalten förbere-

der, är det av stor vikt att erhålla en uppgift på ljunghedarnas areal,

omfattningen av utförda planteringar å desamma och kännedom om i

huru stor utsträckning skogen själv i senare tid spritt sig å dessa mar-

ker. För att häröver kunna upprätta kartor, har skogsförsöksanstalten

under året ingått till Kungl. Maj:t med begäran om ett särskilt anslag

av 7,500 kronor.

Från senare delen av oktober månad till årets slut ha innearbeten

pågått. Föreståndaren har i likhet med föregående åren bearbetat krono

jägarnas rapporter om frötillgången och häröver utarbetat en redogö-

relse. De ovanligt virkesrika och från den synpunkten intressanta barr-

blandskogarna å Jönåkers häradsallmänning ha varit föremål för närmare

studier, i det att försöksytorna 138 och 141 därstädes särskilt bearbe-

tats och publicerats.
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En serie meddelanden om skogsförsöksanstaltens gallringsytor ha

påbörjats genom en av föreståndaren författad, orienterande uppsats om

gallringsförsök. Härvid har framlagts ett nytt system för trädens klassi-

ficering vid olika gallringsgrader. Detta system, som avsevärt avviker

från det i gällande arbetsprogram upptagna, har närmare prövats å ett

flertal försöksytor i Jönåkers häradsallmänning vid en resa dit i november.

I övrigt har avdelningens assistent och kronojägare varit syssel-

satta med uträkningar av försöksytor. — Av särskilt ritbiträde ha ett

flertal av kartorna över gallringsytorna renritats, så att detta stora kart-

material för kommande bearbetningar fått en överskådligare form.

Av »Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt» har utgivits häftet

9 för år 1912. Detta omfattar 270 sidor med 83 illustrationer i texten

och 3 tavlor samt 38 sidor resuméer på tyska språket. I detta häfte

har skogsavdelningen publicerat:

Gunnar Schotte: Redogörelse för verk.samheten vid Statens Skogstörsöksan-

stalt under är 191 1. I Skogsavdelningen.

» Redogörelse för Skogsförsöksanstaltens verksamhet. 1 Ge-

mensamma angelägenheter under treårsperioden 1909—
1911.

II. Berättelse över skogsavdelningens verksamhet åren 1909
— 19 1 1 jämte förslag till program för treårsperioden

191 2 — 1914.

» » Skogsträdens frösättning hösten 191 2.

» » Sveriges virkesrikaste skogsbestånd.

» > Om gallringsförsök.

Edvard Wibeck: Tall och gran av sydlig härkomst i Sverige.

StockholiTi den 7 januari 1913.

Gunnar Schotte.
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II. Botaniska avdelningen.

Första delen av berättelseåret januari— maj upptogs huvudsakligen

av innearbeten.

De genom frågecirkulär inkomna uppgifterna om snöbrotten i norra

Sverige under vintern 1910— 191 1 bearbetades, varefter resultaten sam-

manställdes i en i försöksanstaltens meddelanden publicerad avhandling.

För att förbereda det den 26—27 februari 1912 hållna treårsmötet för-

fattades en berättelse över den botaniska avdelningens verksamhet under

åren 1909— 191 1. För detta ändamål genomgingos och granskades en

del förut icke publicerade undersökningar.

Under denna tid fortsattes för övrigt undersökningarna över tallhe-

darna och skogarnas försumpning. Med anledning av en del i England

utförda undersökningar angående olika jordarters syreförbrukning och

dess betydelse för jordens fruktbarhet, utfördes en serie undersökningar

över den hastighet, varmed de olika humusformerna i tallhedarna för

bruka syre. En redogörelse för dessa undersökningar kommer att in-

flyta i den slutliga berättelsen om tallhedarna och deras föryngringsvill-

kor. Undersökningarna över de kvävehaltiga ämnenas löslighet i olika

humusformer ha fortsatts. I anslutning härtill anlades i maj månad i

försöksanstaltens blivande trädgård vid Frescati en serie försök för att

utreda de olika humusformernas näringsvärde. Resultaten a\- dessa för-

sök kunna väntas först nästa sommar.

Observationerna över grundvattenståndet i försöksfälten å Rokliden

och å Kulbäckslidens kronopark i Västerbotten ha kontrollräknats, var-

efter grundvattenskurvor uppritats för samtliga observationsdagar. Här-

igenom har detta rika, men svåröverskådliga observationsmaterial bragts

i en redig och översiktlig form. Bearbetningen av dessa observationer

påbörjades, först och främst genom litteraturstudier. A anstalten utför-

des även en del försök för att utröna, i vad mån ett ytligt liggande

jordlager, som avstänger luften, förmår hindra eller försvåra vattnets av-

rinnande i marken. Dessa försök ha emellertid ännu ej lett till något

bestämt resultat, men .skola fortsättas.

Assistenten bearbetade sina under föregående år gjorda samlingar

av på olika sätt sjuka tallplantor från de norrländska tallhedarna. En
utförlig redogörelse för dessa undersökningar finnes införd i anstaltens

Meddelanden. Därjämte undersökte han en hel del till anstalten insända

sjuka trädplantor eller prov på sjuka träd och meddelade sedan i brev

till de olika insändarna resultatet av sina undersökningar.
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Utearbetena pågingo under tiden juni—september. Under försom-

maren och högsommaren företogo botanisten och assistenten en gemen-

sam resa till Norrland. Under omkring 14 dagar företogos undersök-

ningar i trakten mellan Strömsund och Östersund i Jämtland. Dessa

undersökningar avsågo att utreda den roll, som kalken spelar för för-

sumpningen och skogsmarkens bildning i ett så nordligt klimat som

mellersta Norrlands. Resultaten av dessa undersökningar komma att

inflyta i berättelsen över försumpningen i de norrrländska skogarna.

Därefter besöktes i Ångermanland och Västerbotten en hel del genom

dikning torrlagda mossar, på vilka vegationens och skogsväxtens ut-

veckling studerades. Slutligen utfördes en del undersökningar å för-

söksfälten å krpk. Östra Jörnsmarken samt å dem vid Fagerheden och

Rokliden.

Under sista delen av juli och större delen av augusti månader förla-

des undersökningarna till sydvästra och mellersta Sverige. Tillsammans

med skogsavdelningens föreståndare, utförde botaniska avdelningens båda

tjänstemän en serie undersökningar över marken i ljunghedarna. Bota-

niska avdelningens uppgift var härvid närmast en rent biologisk, i det

att botanisten undersökte markprofilens beskaffenhet och tog prov för

bakteriologisk undersökning, medan assistenten gjorde ingående studier

över markens lägre fauna och dess roll för markbildningen. Under de

sista dagarna av augusti besökte avdelningens tjänstemän försöksfältet

vid Lesjöfors, som betydligt utvidgades, varvid assistenten kompletterade

den förut uppgjorda kartan. Botanistens resor inom landet voro här-

med avslutade. Assistenten fortsatte däremot sina resor till Dalarna, där

en del trädsjukdomar undersöktes. Under denna resa besöktes även Ma-

lingsbo för att utreda i vad mån de där uppförda boningshusen av trä

voro skadade av svamp. Senare på hösten företog assistenten en kor-

tare resa till Västergötland för att komplettera sina iakttagelser över

en i dessa trakter mycket utbredd topptorka hos granen.

Under tiden 4 september— 18 oktober företog botanisten en studie-

resa till Tyskland och Österrike—Ungern. Resan utfördes med anslag

dels av Stiftelsen Lars Hiertas minne, dels av Kungl. Maj:t. Resans

ändamål var att i klimatiskt olikartade områden av Europa studera jord-

mänsbildningen samt jordmånsforskningens ställning till de forstliga kul-

turfrågorna. Först besöktes norra Tyskland, nämligen trakterna kring

Stettin och Eberswalde. Därefter gick lärden till ljunghedsområdena i

nordvästra Tyskland, där det fanns gott tillfälle att göra jämförelse med

förhållandena i Sverige. Sedermera besöktes Schwarzwald, där man på

sista tiden utfört en del synnerligen intressanta undersökningar över

skogsbrukets inverkan på markens utveckling. I Ungern besöktes först
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karstområdet i sydvästra Kroatien, därefter pusstan i mellersta och södra

Ungern och slutligen skogsområdet nära gränsen till Österrike. Under

resan togos talrika jordprov och fotografier, som införlivats med försöks-

anstaltens samlingar.

Tiden oktober till årets slut har huvudsakligen upptagits af inne-

arbeten. Därvid slutfördes en del undersökningar över de kvävehaltiga

ämnenas löslighet i olika humusformer.

Assisten har utfört en omfattande undersökning av den förut om-

nämnda topptorkan hos granen. För att utröna dess utbredning inom

landet utsände skogsförsöksanstalten frågecirkulär till ett stort antal privat-

personer och genom K. Domänstyrelsen till vederbörande skogstjänste-

män i de sju södra distrikten.

Botanisten, som den 28 aug. av Kungl. Maj:t utsetts till ledamot

av Värmlandskommissionen, sedan denna fått sitt uppdrag utvidgat,

har under tiden mitten av oktober till årets slut varit mycket upptagen

av arbete för kommissionens räkning.

Under maj månad var botanisten för ofientligt uppdrag tjänstledig.

Som botanist tillförordnades under denna tid assistenten d:r T. LAGER-

BERG och såsom hans vikarie jägmästare H. FOGELSTRÖM.

I Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt, h. g har avdelningen

publicerat:

Henrik Hesselman: Berättelse över den botaniska avdelningens verksamhet

år 191 1.

» » Berättelse över den botaniska avdelningens verksamhet

under treårsperioden 1909— 191 1 jämte förslag till

program.

» » Om snöbrotten i norra Sverige vintern 19 10— 191 1.

Torsten Lagerberg: Studier över den norrländska tallens sjukdomar, särskilt

med hänsyn till dess föryngring.

Stockholm den 4 januari 191 3.

Henrik Hesselaian.
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1912 års trävaru= och trämassemarknader.

En återblick.

Det nu tilländalupna året har utan gensägelse varit ett af de för-

månligare för de båda viktigaste svenska industrier, af hviika vårt skogs-

bruk direkt beror, nämligen trävaruindustrien och trämasseindustrien.

Hvad först beträffar trävarumarknaden, kunde man redan vid årets

början konstatera ett tillfredsställande läge, i det att försäljningarna för

skeppning år 191 2 voro såväl relativt som absolut större pr den ^Vi2

191 1 än någonsin tillförene. Oaktadt de forcerade försäljningarna för

höstskeppning 191 1 och de låga prisen, som för sådan skeppning accepte-

rades, fann man, att detta ej inverkat på köplusten. — Våra köpare vi-

sade sig denna gång, såväl som mången gång förut, bättre kunna bedöma
marknadsläget än säljarna.

Så kom januari med samma fasta marknad som under höstmåna-

derna, hvilket verkade därhän, att vid midten af månaden redan c:a 50 %
af den beräknade årsstocken för 1912 voro placerade. I januari voro

engelsmännen mest i marknaden, under det tyskarna, som öppnade för-

säljningskampanjen för 191 2, höllo sig mera reserverade. Samma för-

hållande var äfven med fransmännen under förra delen af januari. Mot
månadens slut började dock dessa att taga del i affärerna och köpte ej

obetydliga kvantiteter. På öfriga marknader rådde ej synnerlig liflighet,

och särskildt höllo sig Australien och Sydafrika mycket tysta. Vob-

prisnoteringarna för bästa märken i januari ställde sig som följer:

Öfverhotten: fnni.

4 & 3x9" o/s £ 'O.-
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behof och fulla 55 % af beräknade ärsförsäljningen voro placerade.

Priserna voro i stort sedt fullkomligt oförändrade.

Mars månad företedde en märkbar stiltje, men med oförändrade

priser, och hade i medio af månaden c:a 60 % af årets stock försålts.

Det enda af intresse att registrera var, att Sydafrika och Australien

började inkomma med förfrågningar, hvilka också föranledde upprättande

af en del kontrakt, hufvudsakligen för floorings, men äfven någon del

plankor.

I början af april månad fortfor det sedan mars rådande lugnet, och

inga särskildt anmärkningsvärda afslut förekommo. I senare delen af

månaden började England att röra på sig och gjorde försök att utnyttja

situationen för att trycka priserna. Då emellertid i senare delen af april

inemot 70 % af den beräknade årsstocken voro placerade, visade säljarna

ingen benägenhet att lyssna till förslag, som gingo ut på prisreduktion.

Mot slutet af månaden togo skeppningarna frän Nederbotten sin

början, ehuru dock, på grund af de höga frakterna, ej med synnerlig liflighet.

Med maj månads ingång voro de flesta hamnar i Bottenhafvet

öppna, och skeppningarna kommo rätt allmänt i gäng. Svårigheterna

att finna tonnage voro ej längre sä framträdande, och särskildt torde de

kinkiga lotsförhållandena i Finland hafva bidragit till, att fraktmarknaden

för svenska hamnar utvecklade sig gynnsammare, än hvad den en månad

tidigare tenderade att göra.

Försäljningarna fortgingo i det hela normalt och till i stort sedt

oförändrade priser, ehuru försök ej saknades att framtvinga prisreduk-

tioner, hvarvid de höga frakterna och, för Englands vidkommande, den

där utbrutna transportarbetarestrejken användes som påtryckningsmedel.

Man kunde emellertid konstatera, att, hvad frakterna beträffade, vi voro

bättre situerade än Finland och Hvita Hafvet. Transportarbetarestrejken

i England torde ej hafva haft någon bestående verkan på konsumtionen.

yuiti månad ingick med ungefärligen samma efterfrågan som förut,

och ehuru ej någon särskild liflighet gjorde sig gällande, förekom en

god del afslut, bland annat för sen höstleverans. Granpriserna började

märkbart styfna, detta på grund af den starkt begränsade tillgången

hos oss och en alltmer framträdande visshet, att Riga måste få sin års-

export betydligt reducerad. Man kunde sålunda notera försäljnmgar af

Härnösands granplankor till 31V2 ä 31 centimes basis och granbattens

till frcs 195 ä 192:50. Granplanchetter frän Härnösand såldes till

182:50 för I X 4Vi" och 172:50 för i x 4"- Nederbottens granplankor

betingade 32 centimes basis, 7" granbattens M. 160: — ,
6" M. 155: —

och 5" M. 150: —
;

granplanchetter resp. frcs. 185 och 175. Furu

priserna höllo sig i det hela oförändrade.
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I medio z.i juli voro c:a 79 % af vår beräknade ärsstock försålda,

hvilket föranledde såväl säljare som köpare att i allmänhet ställa sig af-

vaktande, för att se huru situationen skulle komma att utveckla sig.

Under denna månad började förhållandena i Londons hamn att så

småningom ordna upp sig till fromma för trävaruköpmännen där. Man

kunde samtidigt konstatera, att konsumtionen inom England var synner-

neriigen god, med stigande detaljpris, allt ägnadt att stärka vår ställning.

Mot slutet af juli förekommo afsevärda försäljningar till olika mark-

nader med bibehållna priser för sommarleverans, och de reduktioner, som

fordrades för sen höstskeppning, kunde ej anses oskäliga.

Från köparehåll fortfor man dock, att allt emellanåt, med hänvisande

till de höga fraktraterna, söka få säljarna att taga en del af dessa på

sin rygg genom sänkning af fob-priserna.

Augusti månad kom och gick med tillfredsställande försäljningar och

häfdade priser.

Situationen på fraktmarknaden blef nu allt klarare, och säljarna fingo

ett godt bevis för sin åsikt, att köparna och ej de borde svara för frakt-

stegringarna, i det statistiska materiel, som blef tillgängligt rörande skepp-

ningsresultaten. Man fann däraf, att vid juli månads utgång afhämt-

ningarna 19 12 ställde sig på följande sätt i jämförelse med de närmast

föregående tvä åren.

1 91 2 afhämtade 444,396 stds

191

1

» 407,451 »

1910 » 417,981 »

En välmotiverad åtgärd vidtog nu Svenska Trävaruexportföreningen

i att sammankalla sina medlemmar till ett allmänt möte i Sundsvall den 4

september för att diskutera marknadsläget och särskildt därvid få fast-

slaget, att ett enigt uppträdande skulle vara ägnadt att fullständigt klar-

lägga för köparna det oberättigade uti, att säljarna skulle reducera sina

fob-pri.ser pä grund af de höga frakterna. Redan före detta möte, hvars

sammankallande väckte stor uppmärksamhet både inom och utom landet,

visade sig en afgjord stegring i köplusten och hvad gran beträffar tendens

tiil någon prishöjning. I fortsättningen af september blef detta allt tyd-

ligare. Af vår beräknade årsförsäljning voro i medio af månaden place-

rade c:a 87 %, och man kunde påvisa försäljning af Sundsvalls gran- *

battens till M. 162:50 basis för 7". Vid månadens slut voro försålda

c:a go % af årsstocken och sålunda praktiskt taget försäljningarna för

skeppning 191 2 afslutade.

De fob-priser, som nu voro gällande för bästa märken och för hösten,

ställde sig på följande sätt:
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Det var hufvudsakligen gran, som först blef föremål för aftärer, men

ganska snart började äfve.i försäljningar af afsevärda furupartier.

Under oktober, november, och december månader fortgingo försälj-

ningarna med goda resultat och beräknas vid årsskiftet c:a 50 ?^ af 191

3

års stock vara placerade, hvarigenom det extraordinära försäljningsresul-

tatet för 191 2 är distanseradt.

Skeppningarna hafva pågått jämnt och stadigt, i de sydligare dist-

rikten under hela december månad, och torde jämförelsevis obetydliga

kvantiteter af 1912 års varor komma att blifva öfverliggande i säljarnas

brädgårdar. Att detta bör hafva en stimulerande inverkan på markna-

den är uppenbart.

Som ett totalomdöme angående 191 2 års trävarumarknad kan fast-

slås, att den varit ör vår sågverksindustri förmånligare än 191 i års,

ehuru den dock ej fullt gifvit lika godt resultat, som var fallet ig 10.

Visst är emellertid, a ' de priser, som 1912 lämnat, mer än väl erfordras,

för att täcka de all , högre prisen på råvaran och de förhöjda tillverk-

ningskostnaderna. Det torde vara väl bekant för en hvar med förhål-

landena förtrogen, att vår sågverksindustri arbetar under sådana villkor,

att den vinstmarginal, som finnes, numera af anförda skäl är synnerligen

liten, och att hvarje prisförhöjning på den skeppade varan sä godt som
direkt inhöstas af skogsägarna.

En glädjande företeelse är den enighet i uppträdandet gent emot

köparna, som våra säljare detta år visat, särdeles då det gällt de förras

försök, att med stöd af de höga frakterna trycka fob- priserna. Visser-

ligen må vara sant, att sammanhållningen alltid är lättare åstadkomma
i en god konjunktur än i en dålig, men det torde dock få anses båda

godt för framtiden, att en så pass god enighet denna gång förelegat.

Trämassemarknaden. Trämasseförsäljningarna år 1912 hafva läm-

nat ett synnerligen godt resultat, och marknaden har stadigt blifv

fastare med stigande priser för alla varuslag.

Under månaaerna januari—m,ars rådde jämförelsevis lugn, och de

])riser som uppnåddes i allmänhet ställde sig uti:

för torr slipmassa fob Göteborg c:a 75 kronor,

» våt » » Ostersjöhamnar c:a 32 kronor,

lättblekt sulfit cif £ 8.10/— a 8

stark Siilfit » » 7.10/— å 7

kraftsulfat » » 7.

—

April månad medförde en gifven stegring för sulfiten, och noterades

för stark massa jg 7.17/6 å Jg 7.10/1. Lättblekt massa började tryta,
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och torde få affärer i dylik hafva vid denna t'd förekommit. Sulfat och

mekanisk massa höllo sig tämligen oförändrade.

Med maj^uni blef marknaden fastare önh prisen stego efter hela

linjen. Sålunda betalades våt slipmassa med kronor 36 ä 35 östkusthamn,

stark sulfit 135 ä 130 kronor östkusten och 150 kronor Göteborg. Lätt-

blekt sulfit fanns fortfarande till mycket begränsade kvantiteter och säl-

jarnas priser betalades villigt.

yuli och augusti medförde ytterligare stegring företrädesvis på sulfit-

massan, men äfven sulfaten började gå upp.

September och oktober höllo fullt, hvad de föregående månaderna

lofvat, och utan svårighet kunde för stark sulfit erhållas kronor 140 netto

fob Ostersjöhamnar. Kraftsulfat betalades med 120 kronor fob Östersjön

och 130 kronor Göteborg. Våt slipmassa obtirerade 35 kronor fob

Östersjön.

Vid årets utgång var marknaden fortfarande mycket fast och för no-

7ie»iber— (/rtvwi^fr-skeppning betalades stark sulfit ned kronor 145 ä 140

netto norrlandshamnar. De små partier lättblekt r. assa, som kunde upp-

bringas, betalades utan tvekan från köparehåll med de priser, som säl-

jarna fordrade.

Att märka är, att under större delen af året köparna med stor ifver

arbetat på flerårskontrakt, och högst afsevärda kvantiteter hafva sålts

för 1913, 1914 och ända fram till 1916.

Det är med glädje man konstaterar det sunda läge, hvari vår trä-

massemarknad befinner sig vid årsskiftet, så mycket mera som de närmast

föregående åren ingalunda gifvit några lysande resultat. Med svaga för-

säljningspriser hafva trämassefabrikerna haft att arbeta med stigande

råvarupriser och stigande arbetslöner, hvarför den nu inträdda vändningen

till det bättre måste hälsas med tillfredsställelse.

Måtte nu ej de goda konjunkturerna locka till nybyggnader i sådan

sträckning, att öfverproduktion inträder och därmed prisfall.
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IN MEiVlORIAM.

Victor Ankarcrona.

*
'Vi2 "823. t 7,(, 191 2.

Föreningens för skogsvård hedersledamot, öfverhofjägniästaren och förre

ståthållaren på Stockholms slott Conrad Victor Ankarcrona, en af gamle kung
Oscars intimaste vänner, afled den 9 oktober 191 2 i Stockholm, nära 89 år

gammal. Med honom bortgick en man af hvad vi, sena tiders barn, väl

skulle vilja kalla »ancien régime», en ridderlig och förbindlig tid, då man
säkerligen hyste mera medkänsla för likställda än nu, och då man alldeles

säkert visade hvarandra mera vänlig uppmärksamhet och hänsyn än nu, då
knifven gärna riktas ät strupen, om det icke anses mera opportunt att gömma
undan den och smidigt fjäska sig fram. Gamle öfverhofjägmästaren med sin

resliga gestalt, sitt hvita hår och sin friska färg, sin vakna, muntra glimt i
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Ögat oih all sin naturliga älskvärdhet, var en tv|i, som man gärna minnes.

Skogen och sjön, jakten och frihiftslifvet, voro honom kära frän tidiga ung-

domsår, och eftersom man lyckligtvis kan vara otvungen i det fria, var det

glada timmar, dä den för all uppstyltning och extra uppställning främmande
riddersmannen fick färdas i skären eller vandra bland skogens gröna träd.

Kör dem, som haft förmanen att .sålunda få åtfölja den hjärtevänlige och säll-

synt behaglige gamle mannen, är slikt ett minne för lifvet.

I denna tidskrift, där naturintresset utan tvifvel är det förhärskande, må
i fråga om den hädangångnes verksamhet framhållas, att han var mycket män
om att ägna sina skogar en fullt rationell omvårdnad samt att han, hofjägeri-

statens chef och spets, var en road och framgångsrik jägare, särskildt stöfvare-

jägare. Han var jämväl en vårdsam och uppburen husbonde inom de öfriga

förvaltningsgrenar, med hvilka en större egendomsherre måste taga befattning,

och man har svårt att tro, att nägon kunnat vara honom allvarsamt gramse.

När den första hundutställningen 1886 gick af stapehi på ursprungligt

initiativ af hoijägmästare Bohnstedt och anordnad af H. M. Konungens jakt-

klubb, var Victor Ankarcrona kommitterad för denna ut.ställning. Efter S\enska

Kennelklubbens instiftande i88g ägnade han mycket intresse ät denna klubbs

årligen allt mera framgångsrika sträfvan att förbättra hundraserna och sprida

kännedomen om dessa och en rationell hundvärd. Ar 1897, dä han vid allm.

konst- och industriutställningen i Stockholm \ar kommitterad för H. M. Ko-

nungens jaktklubb och Svenska Jägareförbundets gemensamma utställning i

Jägarhyddan, kallades han af Kennelklubben den 10 april till hedersledamot.

Likaså var han hedersledamot (ende) af Västernorrlands nya jaktvårdsförening.

Svenska Jägareförbundet tillerkände honom den 3 april igoo sin sällsynta be-

löningsmedalj i silfver, och inom H. M. Konungens jaktklubb, hvaraf han blef

ledamot är 1876, fungerade han såsom vice ordförande åt sin kunglige herre

och vän.

Conrad Mctoi .[nkaicrona, son af kammarherre Theodor Wilhelm Ankar-

crona och dennes i:sta hustru, friherrinnan Charlotta Sture, föddes den 15 de-

cember 1823 pä Runsa i Eds socken af Stockholms län, ägnade sig först ät

flottan och avancerade därstädes till premierlöjtnant efter att hafva varit med
som frivillig i danska kriget 184g. Efter sitt giftermål den 5 augusti 185

1

med kronprinsessans hofmästarinna, grefvinnan Ebba Charlotta Bielke, ägnade
sig Ankarcrona först uteslutande åt skötseln af Tureholm, hvari han ägde hälf-

ten, men öfvergick sedermera till aktiv hoftjänst, blef kammarherre 1865, ka-

binettskammarherre 1872, öfverhofjägmästare den 30 november 1883 och ståt-

hållare på Stockholms slott är i88g jämsides med sin öfverhofjägmästare-

be.ställning. En åderförkalkning med försvagad hjärtverksamhet bröt ändtligen,

efter lång och seg strid, omkull den gamle öfverhof^ägmästarens raka gestalt,

ristade lidandets fåror i hans vackra, kära gamla ansikte och slöt till sist för-

bund med en lunginflammation för att snabbare kunna fullfölja förstörelse-

verket. Det lyckades slutligen, och den g oktober ig 12 somnade, som sagdt,

Victor Ankarcrona in i den länga hvilan. Men han lefver kvar i värt minne,

som alltid skall bevara den gode gamle ädlingens ljusa bild.

H. Szs.
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NOTISER.

statens markinköp för nybildande

åren 1909

eller utvidg-ning af kronoparker
— 1912.

j

Norrbottens län.

\
Delar af hemmanen Södra Gyttjeån, Öfveräng,

i

Lappträsk och Nedre Krokträsk i Öfver-

I Luleå och Edefors socknar, att tilläggas

I
omgifvande kronoparker

'
l^„ mtl Norra Fällforsen n:o I i Älfsby socken,

till kronoparken Riddarhällan

j

Västerbottens län.

, Tvenne ströängar till "/^j mtl och ^|^^ mtl

I

Bogen n:o I i Asele socken, att tilläggas

I

kronoparken Idvatlenberget

; Angeslägenheten Stortjärnmyreii n:o i, af-

! söndrad frän hemmanet Betsele i Lycksele

socken, till kronoparken Lyckan

Jämtlands län.

'/jj mtl Bispgårdslandet n:o i i Fors socken...

Delar af
°^'/oc32

"'' Bispgården n:o I i Fors

i

socken

Till '/? '"'' Åberg n:o 3 i Alsens socken hö-

rande fyllnadsjorden vid Harbäcksbodarna,

I

till kronoparken Harbäcksbodarna

'Y],,3 mil Matnäset n:o I litt. Ab i Myssjö
socken, till kronoparken Nybodarne

Gäjltborgs läfi.

Tvenne skiften till fastigheten Tandsjö sub. 3
litt, Cc i Hamra kapellag

Gäjlehorgs och Kopparbergs lun.

Hemmanet Skammora m. fl. Horndals järnverks

aktiebolag tillhöriga fastigheter i Öster-

Färnebo och By socknar, till Grönsinka
kronopark

Kopparbergs län.

}'ungmakarbo fäbodar eller Öfre Mattshyttan i

Säters socken, till kronoparken Nisshyttan

Hemmanet n:o 50 litt. Zb i Särnabyns skiftes-

lag af Särna socken

Inköpet

afslutadt
Kungl.

191:

1912

1909

1910

1910-

1910

1911

1912

1909

1911

V, 191

1

"Al '911

"-'"h '907

"A 1908

»7. 1908

'% 1908

V4 '9'°

"/a '91°

"/li "910

Vii '912

Jf\
19 J

'

Ytvidd Köpi
utmark

o. inagor

hektar

7,802,68

292,17

214,31

313.43

504.03

5.33

3.3'S,76

22,86

330.°9

skilling

kronor

90,000

13,000

176

1 9,000

39,000

7,000

10,500

381,000

4,000

30^00 '



Kopparbergs oih VästTnanlamis län.

Delar af Baggå bruksegendom, till Klotens

kronopark

Värmlands län.

Litl. E och G af '/b "'' Skyttkärn n:o 1 i

Vase socken, till kronoparken Kungsskogen
Vissa ägolotter å Kristinehamns stads område,

till kronoparken Vassgårda

"V.184 '"'' ""• ^' Norra Karaby samt "/sno "''

litl. A och
'-'/i,..,

nitl litt. B Södra Karaby
i Varnums socken, till kronoparken Vass-

gårda

'/,; mtl Hedane i Svanskogs socken, till krono-

parken Forsbacka

Örebro län.

6'/j mtl Skymhyttan i Nora socken, till krono-

parken Hålahult

''/io
'"^' Skärmarboda m. m. i Nora socken,

till kronoparken Skymhyltan

Örebro och Västmanlands län.

Hemmanen Grimsö i Ramsbergs socken och
Billingbo i V. Skedvi socken, till respektive

Grönbo och Uttersbergs kronoparker

}'ästmnnlands län.

Egendomen Lillebo med Bovalien i Skinn-

skattebergs socken, til! Uttersbergs krono-

park

Stoikholms län.

Områden af egendomen Bankesta ined under-

lydande i Ofver-Järna socken, till krono-

parken Sjuenda

Södermanlands län.

Områden till hemmanen Oppeby n;ris I och

2, Lundby n:o I, Hammartorp och Säby
jämte lägenheten Sjöändan i Råby socken
samt Lundby n:is i och 2 i Lids socken,

till kronoparken Fjällveden

< 'tiiråden till i mtl Berga m. fl. hemman i

Kjula socken, till kronoparken Hiigelsta...

Område af 2'/^ mtl Asby n:is I— 3 i Stig-

tomta socken, till kronoparken Sörby
( Imråden från i mtl Heby n;o I i Kjula socken,

till kronoparken Hugelsta
Område från egendomen Ekeby i Bergsham-

mars socken, till kronoparken Sörby

Inköpet

afslutadt

1909

1909

1909

1910

1909

1910

1909

1909

1910
1910

1911

1912

KungL

bref

^7-> 19 10

'7i '909

"Va '9'o

"/, 1909

'V4 '910

1912 , -7,1 1912

Ytvidd

utmark

o. inägor

hektar

Köpe-

skilling

kronor

4,23'.°5 435.000

46,98

25.73 1

601,40

55-38

1,454,26

65,0(1

7,000

2,000

87,000

4,2QO

200,000

20,000

2,275,06 , 350,000

-'III 1910; 836,.

.,,'/'*
1 911 507,,

''II, 1908

»»/" 1909

rij
D:o

'Vs '91°

V, 1910

rVn '9"
Il U '9"

435.72

542.13

94.42

85,37

378,73

152.90

130,000

181,847,20

3 '.64 7,9a

43,000

30,500

7,500



Ösieygötlands län.

Ljungs gods 1 Ljungs socken tillhörande i nitl

Perstorp, '/o '"^^ Klasbäck, *
^ mtl Sibbarb, i

7^ mtl Grönkulla,
'/i ""'' Älghult, 7, mtl

i

Svarttorp, 74 '"^^ Mörstorp, 7-> "^'^ Dj^P"!
sjö, 7-.> "'! Magdesjö, utjorden Magdesjö
n:o 2 samt lägenheten Sjöbacka f såg n:0 i,

till Gullbergs kronopark 1 1909

7j ir.tl Stora Hester i Västra Ryds socken, till

kronoparken Västra Ryd 1910

7,i; nitl Brokabo litt. C i Västra Ryds socken,

till kronoparken Västra Ryd I 1911

Gottlands län.

Utmark till hemmanen Loggarfve, Hejdegården,
Sandarfve, Västringe och Bjärs, till krono-

parken Lojstahed 1909
Lägenheten Davidshage, till kronoparken Skogs-

holm
Utinarksornråden till hemmanen Kvie, Logg-

arfve, Svarfvare, Mölner, Odvalls, Stora

Snögrinda, Solbjerge, Ansarfve, Knape och
Botsarfve, Ull kronoparken Lojstahed iqii

Områden af hemmanen Stenstugu, Västringe,

Fride och Tippsarfve, till kronoparken Loj-

stadhed

Utmarksområde från hemmanen Kvie och Sol-

bjerge i Stånga och Fröjels socknar, till

kronoparken Lojstahed

Områden från hemmanet Tyrvalds i Klinte

socken, till kronoparken Lojstahed

1909

1911

1912

1912

Skaraborgs län.

15 st. skogsskiften och lägenheter å och invid

kronoparken Tiveden— Skagersholm, till

nämnda kronopark

7i mtl Pukerud med vissa underlydande lägen-

heter i Undenäs socken, till kronoparken
Granvik

Utmark till hemmanet Säby Rumpegärden n:o

4 eller Nolängen samt "/log ™t' Hästhagen
af hemmanet Säby Klostret i Berga socken,
till kronoparken Sundsmarken

Utmark till egendomen Thamstorp i Frökörna
socken, till kronoparken Thamstorp

746 mtl Segelstorp i Hassle socken, till krono-
parken Sundsmarken

Vj, mtl Björnfallet n:o I litt. B och lägenheten
Lilla Björnfallet i Finnerödja socken, till

kronoparken Skagersholm
Delar af säteriet Höryda i Härlunda socken,

till kronoparken Furubacken

7^ mtl Ekeberg m. m. i Härlunda socken, till

kronoparken Furubacken

) IQ09

i 1911

^'7:,
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Alfsbflrgs läti.

Områden till hemmanen Bodarne och Vrånge-

bäck i Örs socken, till kronoparken Kroppe-

fjäll

"/jj mtl litt. B och "/jg mtl litt. C Vardesrud

samt
'/ii;

'"•' Bergane i Edsleskogs socken,

till kronoparken Forsbacka

Utmark till '/, mtl Hof n:o 4 Nolgården i Hofs

socken, till kronojiarken Ollestad

Utmark till
'/i

"i'' Krabbegärde i Vesene
socken, till Vesene kronopark

Utmark till
'/s

""' Bollungen i Sundals Ryrs

socken, till kronoparken Kroppefjäll

Område af
'/i

"'' Kjättlingabo i Ljurs socken,

till kronoparken Stora Sviillan

Område (sågplats) af egendomen Kartened i

V. Tunhems socken, till kronoparken Hun-
neberg

Inköpet

afslutadt

Göteborgs och Bohus län.

'/g mtl Anvik i Spekeröds socken, till krono-

parken Svartedalen

Lägenheten Lilla Åsen inom kronoparken
Svartedalen

Utmark till hemmanen Pålseröd och Bocken i

Nafverstads socken, till kronoparken Östra

Bullaren

Kalmar Uhi.

Områden af '/g n^'' Falerum n:o 2 litt. Ba i

Gärdserums socken, till kronoparken Gref-

sätter

Utmark till
'/c

""'' Falerum n:o 3 litt. Be i

Gärdserums socken, till kronoparken Gref-

sätter

(.)mråde af hemmanet Virstad i Högsby socken,

till kronoparken Gryssebo

Vi nul Uddevallshyttan i Bäckebo socken, till

kronoparken Hornsö

Jönköpings län.

Område af "/g mtl Nennesmo Korsgård i Refte-

leds sockeUj till kronoparken Nennesmo...

I

Område af hemmanet Länghult i Angerdshestra
socken, till kronoparken Lunnarsbo

Kronobergs län.

'/g md Galtabäck Smedjegården, kalladt Lycke-
by, i Nottebäcks socken, till kronoparken
Hvitthult

'/g af hustorpet till rusthållet n:o 81 Kyle-

skruf i Lenhofda socken, till Heda krono-

park

'/^ mtl Stafverhult n;o i i Nöttja socken, till

kronoparken Nöttja

1909

1909

1909

1911

1911

1911

1912

Kungl.

bref

Ytvidd

utmark

o. inägor

hektar

'7i- '907

'"Al
»/* '909

'7i- '907

7. 1908

'7I '909

7io '90S

86,98

13.35

I20,6u

"/u '911
I

•"/,„ 1910' 218,20

"/l 191 1: 2.40

I9I2
j

'73 I9II, I166

191 I ^/„ I9IO

191 1
i

""V, 191

1

'75 IS

7, 1909

'Vi. 1909

910 ' 'Vg 19101 64,90

238,

4,:

1909
\

-7j i 909
i

21,40

1909
I

7io '9o8| 25,75

1911 '7, 19111 285,98

1912
j

'73 1912 213,3=

1910 -7ii »909 46,88

;
'"/

1

1912 ^,/äI9Il

Köpe-

skilling

kronor

5.940

14,800

1,000

10,000

40,000

550

6,500

17,500

450

4,417

2,874

33,000

25,000

8,000

11,252

6,000

2,625

2,000



Blekingf län.

Områden af hemmanen Eringsboda och Svart-

höfdaryd i Eringsboda socken

Kristianstads län.

Område af egendomen Gyllebo i Östra Vem-
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Statsverkets skogsmedel år 1912. Under är 19 12 Iiafva af länssty-

relserna inlevererats följande belopp statsverkets skogsmedel:

Norrbottens län kronor 2,796,531,76
Västerbottens » » 2,985,955,11
Västernorrlands » » 638,258,57

Jämtlands » » 1,050,097,95
Gäfleborgs » » 960,100,78

Kopparbergs » » 1,114,614,5^

Värmlands » » 251,278,35
Örebro » » 209,492,96
Västmanlands » » 241,089,81

Uppsala » » 117,033,89

Siockoolms » » 57>534i7S
Södermanlands » » 106,248,50

Östergötlands » » 393,076,95
Gottlands » » 29,146,89

Skaraborgs » » 414,355,75
Älfsborgs » » 223,021,71

Göteborgs och Bohus » » 44,199,05
Kalmar » » 494 056,59

Jönköpings » » 269,113,17

Kronobergs » » 234,135,03
Hallands » » 16,651,05

Blekinge » » 3,979,9°
Kristianstads » 1 155,698,37

Malmöhus » » 47,896,53

Tillsammans kronor 12,853,567,95

Kronoparkernas tillökning. För bildande af nya eller utvidgande

af förut befintliga kronoparker hafva under år 191 2 köp afs utats om 8,539
hektar 20 ar för en köpeskilling af 1,078,213 kronor 76 öre.

Försäljning af mindre kronoegendomar. Kungl. Maj:t har under år

igi2 antagit afgifna köpeanbud å hela eller delar af 28 kronegendomar med
taxeringsvärden i deras helhet af tillsammans 550,500 kronor, hvilka försälj-

ningar bl löpt sig till 569,980 kronor.

Dessutom hafva för tillsammans 31560 kronor försålts 9 lägenheter till-

hörande kronoegendomar, hvilka fortfarande äro utarrenderade, och för 4,710: 15

kronor 2 lägenheter vid egendomar, om hvilkas försäljning är förordnadt.

Odlingslägenheter å kronoparker. Upp'ätelser enligt kungörelsen

den 18 juni 1909 af odlingslägenheter å kronoparker och öfverlopp-marker i

de sex nordligaste länen hafva under år 1912 omfattat 122 nya lägenheter.

Antalet dylika odlingslägcnheter utgör vid 1912 års slut 323 stycken. Enligt

tidigare bestämmelser upplåtna skogstorp förefinnas till ett antal af 868.

Skogslagstiftningskommittén. Den af Kungl. Maj:t den 16 juni 191

1

tillsatta kommittén för verkställande af utredning angående vissa i statsråds-
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jirotokollet för jordbruksärenden för ofvannämnda dag närmare afgifna skogs-

lagstiftningsfrågor har under år 19 12 arbetat dels in pleno och dels genom
delegation. Under förra delen af året har fortsatts med den under år 191

1

påbörjade behandlingen af lagstiftningen angående enskildas skogar, och har

angående denna lagstiftning ett frågecirkulär af kommittén utsändts till rikets

skogsvårdsstyrelser. Under senare hälften af året åter har kommittén förehaft

frågor om häradsallmänningar och andra allmänningsskogar.

Sydsvenska skogskommittén. De jämlikt bemyndigande den 16 juni

191 1 af chefen för jordbruksdepartementet tillkallade sakkunniga för verk-

ställande inom jordbruksdepartementet af utredning för åstadkommande af en

rätt förvaltning och skötsel af kronans och andra allmänna skogar i mellersta

och södra delarna af riket hafva under år 1912 haft kortare sammanträden
under de .sex första månaderna af året, hvarjämte i slutet af juni och början

af juli månader åtskilliga kronoparker och andra allmänna skogar i Småland
och Skåne af de sakkunniga besökts. Den af de sakkunniga föranstaltade

utredningen om virkestillgången ä ifrågavarande skogar samt fördelningen i

åldersklasser och växtlighetsgrader har under året fortföljts och i det närmaste

slutförts. De från skogspersonalen infordrade uppgifter, hvilka erfordras för

fullgörande af de sakkunnigas uppdrag, hafva sammanförts och bearbetats.

¥öT de sakkunnigas räkning har genom Statens Skogsförsöksanstalts försorg

undersökning igångsatts i fråga om skogarnas afkastningsförmåga, och har det

under den gångna sommaren för detta ändamål insamlade materialet börjat at

anstalten bearbetas.

Föreningens för skogsvård årsmöte äger rum under landtbruksvec-

kan i Stockholm och är utsatt till tisdagen den i april. Förslag till diskus-

siönämnen vid mötet kunna insändas till sekreteraren före den 5 februari.

Erbjudande att inleda diskussionsämne bör helst åtföljas af ett kort samman-
drag af föredraget.

Fullständigt program för mötet kommer att införas i tidskriftens nästa

häfte, som utkommer omkring den i mars.

Yttranden öfver norrländska skogsvårdskommitténs förslag.

I. Norrbottens läns landsting.

TlI.I. KONUNGE.N.

Till åtlydnad af nådig befallning i remiss den 21 juni 1912 har Eders Kungl. Maj:ts
Kefallningshafvande i Norrbottens län anmodat länets landsting att afgifva underdånigt ut-

låtande öfver Norrländska Skogsvärdskommitténs betänkande den 16 mars 1912, i hvad angår
1:0) förslag till lag innefattande vissa föreskrifter till förekommande och släckning af

skogseld

;

2:0) länet rörande frågor angående enskilda skogar och
3:0) fråga om bedrifvande af industriell verksamhet i Norrbotten för statens räkning.
Med hänsyn till det ifrågavarande kommittébetänkandets stora omfattning äfven i de

delar, öfver hvilka landstingets underdåniga utlåtande infordrats, och den korta tid, som
stått till landstinge.tä förfogande för det infordrade utlåtandets afgifvande, har landstinget
beslutat att uppdraga åt en kommittée af fem personer att ä landstingets vägnar afgifva det
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infordrade utlåtandet, och har landstinget till ledamöter i denna kommitté utsett doktor Paul

Hellström i Luleå, sammankallande, direktören Georg Andersson i Luleå, riksdagsmannen

Linus Lundström i Långnäs, landstingsmannen
J. A. Löthberg i Nikkala och jägmästaren

O. E. Holm i Gelli\'are, af h\'ilka den sistnämnde dcick förklarat sig förhindrad att deltaga

i kommitténs sammanträden.

.Med anledning af del oss lämnade uppdniijet tå vi i underdänigliel anföra följande:

[. Angående kommitténs förslag till lagstiftning till förekommande
och släckning af skogseld hafva vi icke hafl något af vikt att erinra.

11. Af de länet berörande frågorna angående enskilda skogar hatva vi

upptagit till granskning kommitténs fiirslag angående

1. Utsyningslagen.

2. Dimcnsionslagen.

3. Allmänningsskogar inom Västerbottens och Norrbottens län.

4. Skogsvärdsafgifter och skogsvårdsstyrelser samt

5. Utsyningsafgifter.

Vid denna granskning hafva vi icke ansett oss böra ingå pä den för skogshushåll-

ningen grundläggande principen, om skogsränteteorien eller markränteteorien bör läggas till

grund för den ifrågavarande lagstiftningen. Visserligen anse vi i likhet med skogsvårds-

kommittén, att samma ekonomiska principer, som böra grundläggande för hushållningen med
statsskogarna, jämväl böra tillämpas på de enskilda skogarna, och att ett mera ingående be-

dömande af kommitténs föreliggande förslag till åtgärder för de enskilda skogarnas vård

och behandling således skulle förutsätta ett ställningstagande till dessa olika principer; men
då landstingets yttrande icke infordrats beträffande den del af betänkandet, som berör sta-

tens skogar, och som innehåller den närmare framställningen af de skogsekonomiska prin-

ciperna och deras tillämpning på skogshushållningen, hafva vi ansett oss böra begränsa

värt yttrande till att endast gälla de af den norrländska skogsvårdskommittén framsagda, de

enskilda skogarna afseende lagförslagen.

Beträffande den här angifna begränsningen af landstingskommitterades uppgift har

undertecknad, Andersson, varit af en ifrån majoriteten afvikande mening, i det jag ansett,

att ställningstagande till de i det föregående omnämnda bada skogsekonomiska j>rinciper,

som pläga benämnas skogsränteteorien och markränteteorien, vara oundgängligen nödvän-
digt för att kunna bedöma värdet och lämpligheten af de utaf den norrländska skogs-

vårdskommittén föreslagna åtgärderna för de enskilda skogarnas vård i Norrland; och har

jag för min del ansett, att landstingskommitterade bort uttala sig för den af reservanterna

herrar Fahlén och Ringstrand uttalade uppfattningen pä detta område, d. v. s. emot ett en-

sidigt tillämpande af den utaf kommittén förordade skogsränteprincipen, och att kommitténs
förslag till åtgärder för vård af de enskilda skogarna i Norrland böra undergå de modi-
likationer och förändringar, som betingas af denna olikhet i den principiella ståndpunkten.

Jag anser det nämligen icke förenligt med en ekonomisk förvaltning att i enlighet med kommit-
terades s. k. skogsränteprincip, ett afsevärdt kapital hålles bundet i skog, som i vissa fall icke

afkastar någon ränta, utan bör den enskilde skogsägaren vara berättigad fä sköta sin skog
räntabelt, d. v. s. där marken så fordrar fa använda kortare omloppstid, hvarigenom vinnes

ej endast större ränta utan äfven större arbetsintensitet med sysselsättning af mera folk i

förhållande till afverkningens storlek samt rikare arbetstillfällen i skogen än med den längre

omloppstiden. Enligt jägmästare Ringstrands reservation till kommitténs betänkande kom-
mer arbetskostnaden per kubikenhet timmer vara 51 % större vid 8 tums toppdiameter än

vid 1 1 tums toppdiameter, och har denna reservation ej bestridts af kommittémajoriteten.

Att neka den enskilde skogsägaren det ofrånkomliga grundfaktumet kapitalränta^ är att

öppet proklamera en princip, som måste leda till fattigdom för landet.

I . Betröffa7ide komviittetis förslm^ titt tag angående ittsynini:' a rnskittfes skngar 1

rästeibottciis ofli Norrbottens tåiis Inppiiiarker [utsvnijit^stagen) hafva vi ansett oss böra

göra följande erinringar.

I § 6 bör vidare införas en bestämmelse därom, att det åligger förrättningsmannen

att genom brcf underrätta de personer, hos hvilka utsyningsförrättning skall företagas, om
tiden för förrättningen. Inom Norrbottens läns lappmarker med deras ofta oerhörda afstånd

emellan kyrkplatsen och socknens aflägsnare delar kan det icke anses tillräckligt att, som i

lagförslaget föreslås, tiden för utsyningen kungöres minst 14 dagar förut i vederbörande
kyrka. Det har ofta visat sig, att sökandenas kostnader för handtlangning blifvit onödigt
och oskäligt fördyrade därigenom, att de icke erhållit kännedom om den tid förrättningarna

blifvit utsatta att äga rum och därigenom blifvit urståndsatta att själfva till billigaste kost

nad tillhandahålla nödig handtlangning.

.Sh^gsv,h,t.</irenmg,;,.< Tidsliri/I, allm. ilelert IQI3. A
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Vidare anse vi, att § 14 med bestämmelse därom, att den, som vill för annat ända-

mål an till hemmanets husbehof afverka löfträd nedom odlingsgränsen, skall, innan sådan

afverkning sker, därom underrätta vederbörande skogsingenjör, bör ur lagförslaget utgå, då

densamma, utan alt i afsevärd mån bidraga till kontrollen af lagens efterlefnad, är ägnad

att onödigtvis betunga den enskilde skogsägaren.

Till § 3 bör enligt vår åsikt göras det tillägg, som reservanterna herrar Kinberg,

Welander och Wiklund påyrkat, så att det i lagtexten blir fastslaget, att för hemmen, som

är besväradt af atverkningsrätt, upplåten före denna lags trädande i kraft, årliga atverk-

ningsbeloppet ej må sättas högre än med tillämpning af hittills gällande regler skolat ske,

där ej mellan hemmansägaren och afverkningsrättsinnehafvaren annorlunda öfverenskommes.

2. Beträffande kommitténs förslag till lag angäetidr skydd d siimt Tärd af enskildas

skogar inom de delar af Västerbottens och Norrbotlriis län, snm ej tillhöra lappmarken

(dimetisionslagen) hafva vi icke haft något att erinra.

3. Beträfande kommitténs förslag till lag angående allmäiiiiingsskogar i J'äslerbottens

och Norrbottens län hafva \i icke heller haft något att erinra.

4. Beträffande kommitténs förslag om skogsi-ardsafgifter och inrättande af skogs-

vardsstvrelser anse vi det af konimittémajoriteten framförda förslaget äga företräde framför

den af reservanterna herrar Kinberg, Welander och Wiklund föreslagna anordningen för

understödjande af de mindre skogsägarnas sträfvan att efter bättre och rationellare grunder

än hittills sköta sina skogar.

Det må visserligen vara sant, att skogssköflingen inom Norr- och Västerbottens län

tack vare dimensionslagen ej blifvit så stor som i vissa af landets sydligare delar, och att

så energiska och dyrbara skogsvårdsåtgärder som där på grund däraf ej blifva nödvändiga,

och att i anslutning härtill skogsvårdsstyrelsernas uppgift i de två nordligaste länen kommer
att blifva i vissa afseenden olik den uppgift, som möter de sydligare länens skogsvårdssty-

relser; men å andra sidan får man ej glömma, öfver hvilka oerhörda vidder de båda nord-

ligaste länens skogsvårdstyrelser hafva att utsträcka sin verksamhet, och de större kostnader,

som betingas bl. a. just af de stora afstånden och de dåliga kommunikationerna. Då det

dessutom vid det arbete, som hittills utförts af Norrbottens läns skogsvärdsnämnd visat sig,

att de hittills för den enskilda skogsvårdens befrämjande anvisade medlen varit alldeles otill-

räckliga, så kan man ej annat än med glädje hälsa kommitténs förslag att genom införande

af skogsvårdsafgifter och upprättande af skogsvårdsstyrelser för länet bereda medel för ett

kraftigare understödjande af ändamålsenliga skogsvårdsätgärder på de enskilda skogarna inom
Norrbottens och Västerbottens län.

5. Kommitténs förslag till utsyningsafgifter kunna vi däremot ej tillstyrka.

Då staten genom särskild lagstiftning ingriper i den enskildes fria dispositionsrätt öfver

sin skog, så synas de med denna lagstiftnings genomförande förbundna kostnaderna rättvis-

ligen böra betalas af staten och ej af den enskilde, hvilkens fria dispositionsrätt genom samma
lagstiftning blifvit kringskuren.

111. Frågan om bedrifvande för statens räkning af industriell verl<sani>
het inom Norrbottens län är tydligtvis af allt för invecklad slatshnansiell natur för att

landstingskommitterade i densamma skulle kunna intaga nägon på fullt objektiva skäl och
grunder fotad ståndpunkt. Emellertid hafva vi vid en granskning af den utredning, som före

ligger såväl i kommitténs betänkande som i herr Welanders till samma betänkande fogade
reservation, kommit till den uppfattningen, att denna fråga för ett rätt tillgodogörande af de
stora skogstillgångar, som staten .äger inom Norrbottens län, är af så stor betydelse, att det

vore i hög grad önskligt, att frågan blefve underkastad en grundligare utredning än den,
som i detta kommittébetänkande kommit densamma till del. Vi styrkas i denna vår uppfatt-

ning af den omständigheten, att såväl den nuvarande som den förutvarande öfverjägmästaren
inom Luleå distrikt bestämdt uttalat sig för att en dylik verksamhet mätte komma till stånd.

I detta uttalande kan undertecknad, Andersson, icke instämma, utan anser jag att landstin-

gets kommitterade hade bort ansluta sig till den af skogsvårdskommitténs majoritet uttalade

uppfattningen i denna fråga. Enligt min åsikt har man ej anledning att fästa allt för stor

vikt vid de uttalanden i motsatt riktning, som gjorts af Luleådistriktets förutvarande och
nuvarande öfverjägmästare, då dels den förres motivering för sin reservation i kommitténs
betänkande varit föremål för en synnerligen skarp kritik, som ej af honom bemötts vare sig i

pressen eller personligen vid offentligt utlyst diskussionsmöte i Stockholm hvartill kommer
att den förre under större delen af den tid han beklädde öfverjägmästarebefattningen var
tjänstledig och den senare ännu ej vistats inom länet som öfverjägmästare längre tid än
omkring ett hälft år.
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II. Västerbottens läns landsting.

TlU. KONUNGKN.
Sedan Eders Kungl. Maj;ts befallninghafvandc i Västerbottens län, efter nådig remiss

den 21 juni 1912, uti resolution den 13 juli begärt landstingets utlåtande öfver Norrländska

sivogsvärdskommitténs betänkande, i hvad det afsåge länet rörande frågor angående enskilda

skogar, uppdrog landstinget genom beslut den 20 sistlidna september åt undertecknade att

såsom komniitterade, ä landstingets vägnar, afgifva det infordrade utlåtandet.

Kommitterade hatVa fullgjort sitt uppdrag ocli få härmed i underdånighet anföra föl-

jande.

Beträffande förslaget till lag angående utsyning ä enskildas skogar i Västerbottens och

Norrbottens läns lappmarker:

Ifrågavarande lagförslag, byggdt på gällande lagstiftning med utveckling af bestämmel-

serna angående sättet för skogshushållningens ordnande samt tillökt med stadganden för till-

godoseende af önskemålen beträffande föryngring efter afverkningarna och om återförande

af improduktiv skogsmark till produktiv, synes i det hela kunna läggas till grund för lag-

stiftningen; dock få kommitterade med hänsyn till enskilda delar af förslaget framhålla och

anmärka

:

Då med afseende å skogshushållningen inom förevarande landsdelar åt synpunkten, att

träd ej må så länge sparas, alt de taga skada, bör gifvas ett visst företräde framför syn-

punkten, att skogsvården ej tillbakasättes, och detta blifvit af reservanterna herrar Kinberg,

Welander och Wiklund iakttaget i deras förslag till affattning af 2 §, så tillstyrka kommit-

terade, att denna § må erhålla den lydelse, hvarom nämnde reservanter hemställt.

Enär det kan förväntas, att med tillämpning af den blifvande lagen utstämplingarna

skola verkställas i större omfattning än hittills, torde det böra i lagen uttalas, att utsynings-

beloppet för hemman, som före lagens trädande i kraft är besväradt med afverkningsrätt, ej

bör sättas högre än med tillämpning af hittills gällande regler skolat ske, där ej annorlunda

öfverenskommes. Då detta bemärkts af de nämnda reservanterna i deras förslag till 3 §,

hemställa kommitterade om bifall till deras reservation i afseende å sagda §.

I likhet med samma reservanter linna kommitterade förslaget om sammanförande i visst

fall af närbelägna hemmans skogar under gemensam afverkningsplan icke böra bifallas.

Skogsvårdskommittén har, under hemställan om afskaffande af utsyningsafgifterna, sä-

vidt Lappmarken angår, föreslagit, att skogsvårdsstyrelser skulle inrättas och skogsvårdsaf-

gifter uttagas jämväl i förevarande tvä län med tillhörande lappmarker. Under förmenande

att utsyningsafgifterna, såvidt Lappmarken berör, böra bibehållas, hafva de nyssnämnda re-

servanterna på anförda skäl dels afstyrkt förslaget om inrättande af skogsvårdsstyrelser jämte

förslaget om skogsvärdsafgifter och dels för egen del framlagt förslag till främjande af skogs-

vården inom länen jämte lappmarkerna genom skogsvärdsmedel från staten samt från lands-

tingen eller hushållningssällskapen eller båda. Enär de skäl, reservanterna anfört ej mindre

till stöd för sitt afstyrkande af skogsvårdskommitténs förslag än äfven till förmån för sitt

eget förslag synas fullgiltiga, få kommitterade, med åberopande jämväl af en i hela länet,

såväl kusdand som lappmarkerna, bestämd folkmening, i förevarande del afstyrka förslaget

samt fullt ansluta sig till hvad reservanterna anfört och hemställt.

Med hänsyn till afverkning af löfträd utöfver husbehofvet å mark nedom odlingsgränsen

har skogsvårdskoinmitén föreslagit anmälningsskyldighet. Då nyttan af en dylik anmälnings-

skyldighet synes ringa i jämförelse med besväret vid dess iakttagande och olägenheterna vid

dess försummande, hemställa kommitterade, att förslaget om denna anmälningsplikt ej må
intagas i lagstiftningen.

Kommitterade påpeka, att, såsom kommitterade förvänta, skogsvårdsstyrelser i de två

länen ej inrättas, 12 ^ i förslaget bör sålunda ändras, att ordet skogsvårdsstyrelse, där det

förekommer, utbytes mot Konungens befallningshafvande.

rå grund af hvad sålunda anförts få kommitterade beträffande 1, 5-

—

II, 13 samt

15—21 §§ meddela, att skogsvårdskommitténs förslag lämnats utan anmärkning, beträffande

2—4 §§ hemställa om bifall till herrar Kinberg, Welanders och Wiklunds reservation, be-

träffande 12 § föreslå den ändring, som här ofvan blifvit angifven, samt beträffande 14 ^

föreslå, att § må utgå.

Beträffande förslaget till lag angående tillsyn ä samt värd af enskildas skogar inom de

delar af Västerbottens och Norrbottens län, som ej tillhöra lappmarken:

Ehuru en skogslagstiftning byggd på dimensionsprincipen väl icke kan sägas vara ägnad

att till fullo befordra en rationell skogsvård, så måste likväl erkännas, att skogsvårdskomroittén

i sitt förslag sökt all såvidt möjligt komplettera lagen med bestämmelser, som äfven afse

skogarnas vård' och föryngring. De brister i förevarande afseende, som i många fall före-
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funnits i hillilU gällande skogslagstiftning för kustlandet, skola säkerligen dels komma att

i vissa fall tindanröjas och dels visa sig mindre kännbara och framför allt är det att för

vänta, att genom de förbättringar, som i vissa afseenden vidtagits, ett stegradt intresse för

och en ökad insikt om betydelsen af en rationell skogsvärd skall göra sig gällande.

Till följd af svårigheterna i bevisningshänseende hafva bestämmelserna i nu gällande

skogslagstiftning för kustlandet i fråga om lagens handhafvande särskildt beträffande kon-

trollen å sågade spärrar ofta visat sig otillräckliga, men med de förändringar, som skogs-

värdskommittén på delta område vidtagit, synas bestämmelserna blifva sävidt möjligt effek-

tiva och betryggande.

I enlighet med inom länet vid upprepade tillfällen gjorda uttalanden samt Riksdagens skrif-

velse den 3 1 mars 1906 har skogsvärdskommittén föreslagit, att försågning af undermåligt

virke för husbehof må utan föregående utsyning under vissa villkor kunna ske jämväl å

e.Kportsåg. Ehuruväl en dylik rätt torde medföra vissa svårigheter och olägenheter i kon-

troUafseende, vilja kommitterade med hänsyn till den lättnad och de fördelar, som för orts-

befolkningen i flera afseenden därmed vinnas, likväl tillstyrka skogsvlrdskommitténs förslag

äfven i denna del.

I fråga om hvilka träd som skola anses såsom undermåliga har skogsvårdskommittén i

2 § 3 mom. bibehållit den förutvarande bestämmelsen, att sparre, som är sågad eller bilad

till skarpkant, och hvars ursprungliga tjocklek vid 4,75 meters längd ej kan utrönas, skall

för att icke anses undermålig, hålla i omkrets, vid sagda längd från storändan, minst 57
centimeter. Då skogsvärdskommittén emellertid gifvit I mom. af nyssnämnda § den föränd-

rade lydelsen, att träd icke må anses undermåligt, om det i någon riktning håller 21 cen

timeter på 4,75 meter från storändan, torde det kunna inträffa, att vissa träd, som väl i rundt

tillstånd på föreskrifven längd äro fuUmåliga, däremot, sedan de bilats eller sågats till skarp-

kant, icke hålla det föreskrifna måttet 57 centimeter. Det synes sålunda kunna inträffa fall,

då ett träd, som i rundt tillstånd är fuUmåligt, skulle, sedan det bilats eller sågats till skarp-

kant, icke hålla 57 centimeter och följaktligen vara underkastadt beslag, och få kommitte-

rade därför hemställa, att bestämmelsen i 2 ^ 3 mom. om 57 centimeter ändras till 56
centimeter.

Beträffande skogsvårdskommitténs förslag angående upptagande af skogsvårdsafgifter och
inrättande af skogsvärdsstyrelser inom länens kustland fä kommitterade åberopa hvad härom
förut blifvit anfördt i fråga om Lappmarken, och vilja kommitterade med åberopande af de
skäl, som anförts uti den af herrar Kinberg, Welander och Wiklund till skogsvårdskom-
mitténs betänkande i denna del afgifna reservation, motsätta sig förslaget om upptagande af

dylika afgifter och om skogsvärdsstyrelser.

På grund af hvad sålunda anförts få kommitterade i underdånighet hemställa:

att skogsvärdskommittcns förslag om skogsvårdsafgifter och skogsvårdsstyrelser ej mäbifallas,

att 5, 7, 8, g, 10 och II §§ af skogsvårdskommitténs förslag till lag angående tillsyn

ä samt vård af enskildas skogar inom de delar af Västerbottens och Norrbottens län, som
ej tillhöra Lappmarken, må erhålla den lydelse, som af reservanterna herrar Kinberg,
Welander och Wiklund föreslagits,

att 2 § mom. 3 erhålla följande lydelse:

Sparre, hvars ursprungliga tjocklek vid 4,73 meters längd ej kan utrönas, skall för att

icke anses undermålig, hålla i omkrets vid sagda längd från storändan, minst 56 centimeter,
ifall sparren är sågad eller bilad till skarpkant, men eljest minst 60 centimeter, samt i för-

hållande därefter, om längden är mindre, samt
att ötriga §§ må erhålla den lydelse, som af skogsvårdskommittén föreslagits.

Umeå den 25 oktober 1912.

Underdänigst;

Ad. lytklund.
Ucrmait Roghcrjf. p, E. Holmner.

./. R>h)i. Anders Wiklund.
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Hasselfors bruks aktiebolag har inkupt ^aimliga aktier i Svarta bruks akticliola};.

Hasseltors bruks skogar om cirlca 8,000 hektar ha härigenom blifvit tillökade med omkring

4,500 hektar.

Nordmalings ångsågs aktiebolag.
disponenten V. ¥. I'>id)erg i Nordmalings so<

Til! styrelsensuppleanl har ytterligare utsetts

Svarta bruks aktiebolag, hvars styrelse har sitt säte i CJrebro. utgöres af

universitetskanslercn gretVe A. F. Chson Wachtmeister, landshöfdingen friherre Fabian O.

Gerhard De Geer samt bruksägaren A, A. X. Reutersköld och disponenten W. E. Risberg,

med vice häradshöfdingen .O. U. Croneborg och kaptenen friherre G. A. E. Lagerfelt till

suppleanter.

Sveriges utförsel af trävaror och pappersmassa.

Januari— December 1908 1909 1910 1911

f furu eller gran:'

diameter;

^arbetade, bilade eller så

timmer och mastträ af i

spiror, timmer och mastträ af mindi

bjälkar af minst 20 cm. tjocklek

spärrar (af mindre tjocklek)

syllar (sleepers)

grufstolpar (pitprops)

plankor och bräder, obyflade, zi cm. och där^

öfver breda: af furu

breda

batten itlings o. bräder, obyflade, undei

af furu

' gran
bräder, hyflade, 21 cm. och däröfver breda

breda

i Sm

ii furu ..

» gran..

: af furi

gran..

bräder, hyflade, 15—21 cm. breda:

bräder, hyflade, under 15 cm. breda

bräd- och plankstump
lister, läkter och ribbor
lakspån och takstickor kg,

lådämnen, sågade
,

» hyllade
staf, sågad, annan ,

arbetade : snickararbeten etc.

:

byggnadsmateriel (dörrar, fönsterramar 1

alla andra slag

200.9001

586,800

178,500

542

585,

629,900
25,300
30,3001

149,800;
160,100

4,699,800
2,056,

Kg.

362,685,0

37.333.°
54i429.o
109,322,0

18,800
207,80c

4,692

Kg.

37i,839,<

23,700'

173,200

35.300

603,800

96,800

294.S'

Kg.

488,979,c

14,300
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FÖR KRONOJÄGARE.

lill kronojägare hatVa af domänstyrelsen antagits:

i Slättbergs bevakningstrakt af Bodens revir kronojägaren i Hornbergs bevakningstrakt

af Kåneträsks revir Nils 1'etter Nilsson frän och med den i december 1912;

i Hornbergs bevakningstrakt af Råneträsks revir e. kronojägaren David Pettersson från

och med den 1 januari 1913;
i Sösjö bevakningstrakt af Bräcke revir Conrad Boström frän och med den I janu-

ari 1913:
i Jlarma bevakningstrakt af Urbyhus revir e. kronojägaren Johan Erik C7ustafs50n frän

och med den I januari 1913;
i Kamningshults bevakningstrakt af Norra Roslags revir Oskar Vilhelm Andersson

frän och ined den I januari 1913:

i Ale bevakningstrakt af Hunnebergs revir skogsrättaren Carl Johan Björkman från

och med den I januari 1913.

frän

och

Till kronOSkOg^ aktare å häradsallmänningen Östra Stöpen i Granviks

ned den 14 mars 1913 har antagits t. I. krono^-kogvaktaren Karl Staberg.

Till skogsrättare vid Skogshalls skogsskola under år 191 3 har förordnats

kronojägaren i Åkers bevakningstrakt af Gripsholms revir A. L. Carlsson, hvilkens tjänst

under tiden uppehälles af t. f. kronojägaren J. B. Bergman.

N:a Lvcksele revir

Att tillsvidare under är 3913 vara
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E. O. NiIs5on

M. Persson

V. lohanssoTi

M. Nilsson

N. G. Nilsson

H. Danielsson

k. Eriksson

A. Persson

II. Bylin

J.
Eriksson

( >. Persson

P. Eriksson

L. O, Frånbersj

P. Persson

P. O. Wiklund
N. A. Bengtsson

V. B. Nilsson

N. Bengtsson

K (K Sundin

0. J. WalUlen

L. Häggmark
< ). A. Andersson

A. I,. Eriksson

K. G. Hedin

1. A. Johansson

I. M. Löfgren

N. A. G. Linde

0. O. Lundgren
A. Strömqvist

j. E. Eriksson

K. E. Lund
B. Larsson

A. Sylvén

1. L. Jonsson

G. P. Hägg
N. A. Andersson
A. P. A. Eriksson

J. 1 '••sson

/\. J. ^^ettersson

O. Olsén

C. J. Carlsson

r. E. Nilsson

P. A, Xorclén

Tåsjö revir

Krostvikens t

(-)stersunds

Åre

Junsele

Härnösands

Medelpads ;

N:aHälsingl.)

V:aHälsingl. j

Gästriklands ;

C. L. ()lsson

1'. G. Edin

P. A, Jonsson

K. H. Eriksson

C. W. Björkman
N. H. Nyländer

A. T:son Bliixt

Hj." Hjort

G. W. Andersson

Tropp <), Olsson inom sky

Dala d

E. Almgren inom dt
P. H. Jonasson

A. H. Blixt

G. V. Pettersson

(t. L. Ekman
A. Karlsson

J. R. Johansson

A. Holmgren
1. A. Viksten

K. J. Karlsson

Hj. S. ^Mellström

J. A. Åberg
V. Nyman
O. Ros
O. F. Karlsson

E. V. Ullberg

E. G. Karlsson

S. J:son Alvén
K. V. Victorsson

K. Bourgström

S. G. T. Mohlin
K. R. Ähslund
A. Hult

G. A. Johansson

A. G. Björnberg
< '. P. Carlsson

N. Svensson

E, Nilsson

( )sterdalarnas rev.

Särna »

Västerdalarnas

Klotens »

ddsskogarna i Gäfle-

istr.

> d:o

i Arvika revir

i Arvika och Karl-

stads revir

Karlstads o

Grönbo t

Örbyhus
Bispgårdens skol-

revir

d:o d:o

Ejurfors skolrevir

Grönsinka >

Nyköpings revir

Gripsholms >

Ombergs »

Karlsby
Gottlands

Tivedens »

Kinne >

Dalslands »

Ulricehamns »

Västbo »

Värends »

Blekinge »

Kolleberga skol-

iill flottledstillsyningsmän under år

X. E. Stenlund inom Norr- och Västerbottens

Kopparbergs län Gudmunds L.ars ( )lsson.

1913 hafva förordnals Kak Björklund och

län samt till strSmbyggmästare inom

Till extra kronojägare utan lön halva ant

utexaminerade skogslärlingen Lars Petter Robertsson
* » .Vrvid Harald Lundborg
o » Johan Arvid Östberg

gärdsägaren Oskar Östensson
korpralen G. V. Persson

ulexamineradp skogslärlingen Anders Leonard Johanssi

» 5 Axel Herman A.xelsson

» » Per Rådström
Ernst \V. Carlsson

» 6 Kristoffer Hägglöf
» » Per Mauritz Persson

» ö .\xel \'alfrid Johansson

Råneä
Älfsby

Burträsk'

Arjepluogs

Norsjö

Stensele

N:a Lycksele

Anundsjö
Frostvikens
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utexaminerade '^kogslärlingen Karl Emil Severin Berggren i Bräcke revir
• ^ Johan Ivar Teodor Ling » Nyköpings »

» • Erik Gustaf Karlsson » Ombergs »

» » Gustaf Gunnar Skoglund » Ölands >

Afsked med pension från och med den i januari 1913 har beviljats kronojägaren i

Kamningshults bevakningstrakt af Norra Roslags revir Lars Erik Andersson.

Afliden. Kronojägaren i Glommersträsks hevakningstrakt af Arvidsjaurs revir K. U.
Itciman afled don 27 december Igi2.

Tjänstledighet under år 1913 pä grund af sjukdom har beviljats skogsrättaren vid
KoUebergu -.kogsskola Johan Nilsson, vikarie e. kronojägaren G. I.iljeqvist.

Meddelande.

Till ombud i Sveriges kronojägareförbund från och med årsmötets början don 31 mars
IQ13 intill början af nästa därpå följande ordinarie årsmöte ha valts:

i Luleå distrikt K. E. Lundkvist, Nattavara, omvald:
i Skellefteå distrikt W. F. Dahlberg, Ästräsk, nyvald. Förra onib. T. A. Nilsson,

Arvidsjaur, afflyttad från distriktet;
i Umeå distrikt Albert Björner, Gargnäs, omvald;
i Mellersta Norrlands distrikt Oscar J-n Bragée, Laxsjö, omvald;
i Gäfle-Dala distrikt T. A. Nilsson, Åshammar, nyvald;
i Bergslags :; K. J. Hedbom, Örsundsbro, nyvald. Förra omb. C. Th. Kind-

ström, Marma, har afgått ur kronojägarekåren.
'

'^''^''' ' C. F. Ekström, Larslund, nyvald. Nuvarande omb. A. B. Lager-
qvist, Mariefred, har undanbedt sig äterval

;

1
VSstru j. Aug. Ohlsson, Sundals-Ryr, nyvald. Nuvarande ombud J. A. Eriks-

son, Skene, har undanbedt sig återval;
i Smålands » K. G. Lindb.äck, Långaryd, nyvald. Nuvarande ombud i'. Hall-

ström, Vrigstad, har undanbedt sig återval;

1
Sndra « J. Andreasson, Ängelholm, nyvald. Nuvarande ombud J. A. Mell-

ström, Laholm, har undanbedt sig äterval.
De utsedda ombuden kallas till ordinarie årsmöte i Stockholm den 31 nästa mars å

plats, som framdeles kommer att närmare bestämmas.
Laholm i januari 1913.

/. A. Årelhtröm.
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Norrländska skogsvårdskommitténs

betänkande.

v. Staten som förädlare af virke.

I. Inledande föredrag
vid Föreningens för Skogsvård sammanträde den 5 okl. 191 2.

Af Hugo Fahlén.

Den 16 juni 1908 aflät Domänstyrelsen en underdånig skrifvelse, där-

uti styrelsen med framhållande af svårigheten att kunna till antagliga

priser försälja det virke, som behöfde uttagas ur statens skogar i Norr-

bottens län, ifrågasatte, huruvida icke staten borde till afhjälpande af

denna olägenhet anlägga dels ett sågverk för försågning af de virkes-

partier, för hvilka köpare icke kunde erhållas, dels ock en större trä-

massefabrik för förädling till trämassa af mindre virkesdimensioner äfven-

som affall efter timmerafverkningarna.

Sedan denna skrifvelse i enlighet med styrelsens egen hemställan

remitterats till den s. k. Norrländska skogsvärdskommittén, har kom-

mittén i sitt stora betänkande utlåtit sig öfver den sålunda väckta frå-

gan, och är det rörande kommitténs därvid framlagda synpunkter jag nu

skall hafva äran att i korthet yttra några ord.

Beträffande styrelsens närmare motivering, hvilken finnes fullstän-

digt refererad i kommitténs utlåtande, torde jag böra fatta mig kort.

Styrelsen framhåller, att förhållandena i Norrbotten äro ogynnsamma
för framkallande af konkurrens mellan industriidkarna hufvudsakligast

af det skäl att tillfälle till förvärfvande af egna skogar, hvilket allmänne-

ligen ansåges vara en oandgänglig förutsättning för trävarudrift, i stor

utsträckning saknades i Norrbotten, där staten ägde en afsevärd del af

skogsmarker; att till följd häraf staten finge för litet betaldt för sina

virkesprodukter, hvarförutom förhållandena uppenbarligen inbjöde trak-

tens få köpare af råvaror till sammanslutning för att ej fördyra dessa

varor; samt att den ökade afverkning, som vore önskvärd å statens ifråga-

Skogsvtirtfs/öreitittgens Tidskrift, Attiiuinitn dfUn. IQ13. C
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varande skogar, icke kunde under sådana förhållanden komma till stånd,

hvarför staten borde taga förädlingsverksamheten åtminstone delvis i sin

egen hand.

Styrelsen anmärkte i förbigående, att den förbättring i prisen å

kronans virke, som inträdt under de senare åren, vore att tillskrifva den

omständigheten, att köpare från mellersta och södra Norrland funnit med

sin fördel förenligt att utsträcka sina virkesköp till det aflägsna Norr-

botten, ehuru gifvetvis dessa köpare hade afsevärdt större omkostnader

för virkets tillgodogörande än ortsspekulanterna.

Det bör framhållas, att Domänstyrelsen i början af skrifvelsen ut-

tryckligt framhåller, att det n regeln måste anses riktigt, att staten ej

själf bedrifver industriell verksamhet för förädling af råvaror», utan att

förslaget i detta fall framkommit allenast på grund af vissa undantags-

förhållanden, som göra en sådan verksamhet för statens räkning nödig.

Kommittén har med instämmande i styrelsens principiella uttalande

för sin del anfört, att enligt hennes uppfattning tillräckliga skäl icke

syntes föreligga att, på sätt Domänstyrelsen föreslagit, för statens räk-

ning i Norrbotten anlägga fabriker för sågning af trävaror och tillverk-

ning af trämassa.

Dä jag nu går att något närmare redogöra för de synpunkter, som

härvid varit afgörande för kommittén, skall jag tillåta mig att, med an-

ledning af den vidsträcktare affattning rubriken å detta inledningsföre-

drag fått i dagens program, till mitt referat i dess olika punkter foga

en eller annan egen reflektion utöfver hvad kommittén anfört.

Kommittén framhåller först, hurusom förhållandena i Norrbotten,

hvad angår skogsbruk och träförädling, äro i mångt och mycket egen-

artade. Afstånden äro stora, folktätheten ytterst ringa, kommunikatio-

nerna mindre goda än i öfriga delar af landet. En mängd kostnader

vid arbetet med afverkningarna och virkesutdrifningarna föranledas där

dels genom långa resor och transporter af lifsmedel m. m., dels ock i

sammanhang med virkets framförande till vattendragen, hvilka icke be-

höfva förekomma i öfriga delar af Norriand.

Amorteringsafgifterna i flottlederna äro vidare i allmänhet högre i

Norrbotten än annorstädes och härtill kommer, att understundom virket

icke framkommer till kusten samma år som det nedlägges i vattendraget

utan blir kvariiggande till nästpåföljande år, hvarigenom utgifter uppstå,

direkta i form af ökade arbetskostnader och indirekta genom ränteför-

lust och försämring af virkets kvalitet.

Väl är det sant att, sedan under sista åren de flesta vattendrag

— jämväl bivattendrag — blifvit ordnade för virkesflottning, s. k. två-

årig flottning i allmänhet förekommer i långt mindre omfattning än förr
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varit fallet, men i allt fall är det en icke obetydlig procent flottgods,

som blir kvarliggande från ena året till det andra äfven under normala

förhållanden, och risken, att flottningsresultatet äfventyras på grund af

ogynnsamma nederbördsförhållanden, föreligger alltid samt är en faktor,

hvilken industrimannen måste i viss mån taga med i sina beräkningar.

Kommittén anför vidare åtskilliga omständigheter, hvilka särskildt i

Norrbotten äro ägnade att vålla svårigheter för själfva förädlingsarbetet

och dess jämna fortgång. Härvid framhålles den långa vintern, hvilken

lämnar rum för obehindrad sjöfart och därmed utskeppning af trävaror

under kortare tid än i öfriga delar af landet. Härmed sammanhänger

ock att på grund af senare snösmältning och källossning i Norrbotten,

särskildt de inre delarna af landet, virket framkommer till sågverket se-

nare, än fallet är i sydligare delar af landet. Detta sammanlagdt jämte

äfven andra omständigheter gör, att dels den jämna tillgången på rå-

vara icke kan alltid tillfredsställande tryggas, dels ock en betydlig del

af den färdigsågade varan måste öfverhållas från år till annat, hvil-

ket orsakar rätt dryga kostnader. Virket löper med ränta, drager di-

rekta umgälder för assurans, vård och utrymme och är dessutom under-

kastadt försämringar i kvalitet, hvartill kommer att producenten häri-

genom äfven utsattes för en större risk till följd af konjunkturrubbningar,

än hvad eljest skulle vara fallet.

Jag saknar visserligen närmare kännedom om dessa och dylika för-

hållanden hvad angår Norrbotten, men enhvar, som något sysslat med
trävaruhandtering vet alltför väl, hvilka olägenheter kunna orsakas af

en förkortad skeppningstid, eller omvändt, hvilka fördelar en förlängning

af skeppningssäsongen betyder, hvarför denna synpunkt icke får förbi-

ses eller bagatelliseras.
^

Härefter omnämner kommittén jämväl de ökade frakter, som gälla

för s. k. Öfre Botten, äfvensom de höjda assuranspremierna för fartyg

och last, som på senhösten, dä kanske exporten måste forceras, till-

komma för dessa rätt vanskliga farvatten.

Såvidt mig är kändt torde dessa förhållanden icke böra tillmätas

allt för stor betydelse, ehuru de visserligen icke få förbises. För de

fall att — såsom torde vara vanligast — varan säljes fritt om bord, få

desamma emellertid sitt omedelbara uttryck i prisnoteringarna för Norr-

bottens virke, hvartill jag längre fram återkommer.

Viktigare är en annan omständighet, som af kommittén härefter

beröras, nämligen den om norrbottensvirkets kvalitet i allmänhet och

' Jag kan i detta sammanhang erinra om huru ifrigl exportörer i mellersta och södra

Norrland arbetat på lösningen af isbrytarefrågan uteslutande i syfte att kunna förlänga

skeppningstiden.
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däraf tilläfventyrs föranledd inverkan på prisnoteringar för sågad vara,

jämförda med priserna i andra skeppningsdistrikt. Kommittén framhål-

ler, att kvaliteten hos norrbottensvirke i allmänhet torde få anses lägre

än hos virke från sydligare trakter af Norrland och konstaterar, att prisen

i genomsnitt äro lägre för det förra än för det senare. Det torde vara

oomtvistligt, att i allmänhet virke från Norrbottens lappmarkskogar är

underlägset sådant frän t. ex. Västerbottens lappmark. Enligt en mig

lämnad uppgift, hvilkens tillförlitlighet jag icke har minsta anledning att

draga i tvifvelsmål, skulle utfallet af sågad plank i Norrbotten kunna sägas

te sig på följande sätt

:

i:a 2 %
2:a lo %
3:a 45 %
4:a 43 %

Jämför jag detta med utfallet för en tillverkning i t. ex. Väster-

botten med råvara i hufvudsak från detta läns lappmarker, hvilket jag

beräknar mycket lågt på följande sätt:

i:a 3 %
2:a 15 %
3:a 50 %
4:a 32 %

så framgår med all tydlighet, huru underlägset i kvalitet virke från

Norrbotten är. Och ännu betänkligare torde jämförelsen ställa sig, om

den skulle ske med ett verk i Härnösands distrikt. Men där tillkomma

ju faktorer, som icke förefinnas i Norrbotten, nämligen råvirkesanskafif-

ning från landet nedanför lappmarkerna.

Om jag utgår från följande priser, valda utan hänsyn till nu gäl-

lande, men som dock torde för proportionen mellan olika kvalitéer vara

tillämpliga, nämligen I:a £ 15 — .— II:a £ 13.— .— III: £ 11. •

IV £ 10.— .— så blir genomsnittspriset pr standard i förra fallet

£ 10.17.— och i senare fallet £ 11.2.— eller efter beräkning, af £sterl.

till 18 kronor resp. kronor 195.30 och kronor 199.80—, alltså en icke

så obetydlig skillnad.

Äfven om det direkt icke äger tillämplighet pä nu föreliggande

spörsmål, kan jag icke underlåta att i detta sammanhang fästa upp-

märksamheten på resultatet af de undersökningar, som kommittén låtit

verkställa rörande vissa kronoparker i Norr- och Västerbotten, hvilkas

resultat återfinnas i betänkandet, sid. 60 och följ. Af det undersökta

materialet framgår, att beträffande kronoparken Gräsliden 20,5 % af
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tallens kubikmassa och af granens icke mindre än 36,6 % varit skadade

af röta.

Tyvärr har någon undersökning, i detta afseende icke skett rörande

profträdsmaterialet från kronoparken Leipipiri.men äfven om anförda exem-

pel icke få föranleda någon som helst slutsats i riktning, att förekomsten

af rötskador skulle i allmänhet hafva en motsvarande omfattning i Norr-

botten, får man dock en viss känsla af att talet om virkeskvalitetens

underlägsenhet på statens skogar, enkannerligen i Norrbotten, kan ha

större fog för sig, än man kanske förr varit böjd antaga.

Nu nämnda synpunkter hafva af kommittén framhållits i ändamål

att tjäna som belysning af det spörsmål, som af kommittén uppställts,

nämligen huruvida den af Domänstyrelsen angifna hufvudgrunden till

dess ifrågavarande förslag — den nämligen, att statens virke i Norr-

botten för närvarande blir för lågt betaladt — kan anses oomtvistlig

eller ej. Kommittén ger icke direkt svar härpå utan framhåller endast,

att många omständigheter tala emot Domänstyrelsens påstående, och

att i alla händelser detta icke blifvit på tillfredsställande sätt utredt och

bestyrkt. Erfarenheten har dock, enligt kommitténs uppfattning, tillfullo

ådagalagt, att trävaruindustrien i stort sedt arbetat och arbetar under

långt mindre ekonomiskt gynnsamma förhållanden i Norrbotten än i

öfriga delar af Norrland, och redan detta sakförhållande måste föran-

leda viss tvekan om obestridligheten af Domänstyrelsens utgångspunkt.

Det är icke så alldeles lätt att ingå på en närmare undersökning

af dessa förhållanden, då härför erfordras en mera ingående, helst på

direkt erfarenhet grundad kännedom om förhållandena på de orter,

hvarom fråga är. Det är emellertid uppenbart, att tillförlitliga siffror

rörande de utgifter, som äro förenade med en förädlingsverksamhet i

Norrbotten, måste lämna god ledning i detta stycke. Jag skall tillåta

mig en liten beräkning i detta afseende, gärna lämnande åt enhvar, som

bättre förstår saken, att häremot göra de erinringar, som kunna synas

påkallade.

Jag antager följande utgifter vid sågverket:

Sågning och skeppning 18

Reparationer 2

Diverse omkostnader (administrativa skatter, assuranser m. m.) ... 8

Försäljningskostnader (provisioner) 2:75

Diskonto och växelomkostnader 2: 75

Rabatter —
: 50

Kronor 34
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Dessa siffror äro icke högre än hvad som förekommer i mellersta

och södra Norrland men, enligt hvad jag tror allmänneligen erkännes,

äro kostnaderna där af många skäl lägre än i Norrbotten. En för-

fattare i Aftonbladet, hvilken tecknar sig sågverkschef, och som sanno-

likt haft tillgång till exakta uppgifter, uppger motsvarande kostnader till

35 kronor 59 öre. För öfrigt är det tydligt, att desamma kunna variera

åtskilligt vid olika sågverk, beroende på mer eller mindre moderna an-

ordningar o. d.

Hvad beträffar det medelförsäljningspris, som norrbottensverk kun-

nat erhålla under de sista åren, så är jag helt och hållet beroende

af uppgifter, som jag kunnat erhålla från andra. Det har sagts mig,

att detta skulle kunna beräknas till omkring 137 kronor — åberopade

aftonbladsförfattare uppger medelpriset för femårsperioden igo8— 191

2

till 134 kronor 70 öre och för 191 2 till 132 kronor So öre — och

detta synes mig med hänsyn till förhållandena i sydligare norrlands-

distrikt, där jag bättre kan bedöma förhållandena, vara en siffra, som

näppeligen kan vara för låg.

Från denna summa 137 kronor skall nu dragas produktionskost-

naden enligt ofvanstående beräkning 35 kronor 59 öre, hvarefter åter-

stoden blir 1 01 kronor 41 öre.

Härifrån afgå emellertid ränta ä i driften nedlagdt kapital äfven-

som skälig amortering å anläggningar, inventarier o. d. Att fixera

denna summa är naturligtvis svårt nog, men min tro är, att den icke

får sättas lägre än 12 kronor — alltså återstå 89 kronor 41 öre till be-

talning af råvaran och till vinst.

Återstår då att beräkna kostnaden för råvaran.

Söker jag att ur Domänstyrelsens officiella berättelse få denna fråga

besvarad, möter jag betänkliga svårigheter, ty den är icke uppställd så,

att den lämnar klart besked härom. Dessutom är det klart, att äfven

om prisförhållandena där kunde exakt utläsas, svaren komme att hän-

föra sig till enskilda kronoparker, likasom att en prisberäkning per kubik-

enhet icke blir tillfredsställande, då värdet är så väsentligt olika på
olika virkesdimensioner och virkesslag. Jag kan emellertid icke se annat,

än att med betingade pris vid statens virkesauktioner, då därtill läggas

afverknings- och flottningsskostnader, utsortering, bogsering och öfriga

umgälder, som åkomma virket, innan det ligger vid sågbryggan, råvaran

måste uppgå till ett pris af minst 70 kronor. Jag har vid mina försök

till kalkyler i detta stycke kommit till 73 kronor. Skillnaden mellan

ofvannämnda nettosumma 89 kronor 41 öre samt 73 kronor eller 16 kro-

nor 41 öre skulle alltså utgöra vinst. Förr åberopade aftonbladsförfattare

uppger råvarupriset till 90 kronor och följaktligen torde man kunna
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med säkerhet antaga, att min beräkning icke är för hög. Snarare torde

den vara så låg, att ingen producent kan uppvisa sådan siffra Åt-

minstone har det uppgifvits så af sakkunniga män, på hvilkas uppgifter

jag för min personliga del måste sätta det allra största värde.

(ag vill nu icke säga annat, än att den enligt inina beräkningar

framkomna vinstsiffran måste anses tillfredsställande, ehuru jag fruktar,

att den är något för hög. Emellertid måste man beakta, att dessa be-

räkningar utgå från förhållandena, sådana som de te sig under en hög-

konjunktur, hvilken rädt under de sista åren. Gå priserna ned till hvad

som var fallet vid vissa tillfällen så sent som på 1900-talet, så äro ut-

sikterna till ingen vinst och kanske t. o. m. förlust — under förutsätt-

ning af samma råvarupris — synnerligen stora. Huru hastigt träpri-

serna fluktuera, det är ju allbekant. Själf har jag varit med under 1900-

talet och sålt t. ex. "2^/.>Xt" furu till både S. 5.5— och £ 8.10.— och

I ;< 5 furu till £ 3.I5-— och i 8.— .— d. v. s. priserna hafva fördubb-

lats. Utskott betingade samtidigt £ 2.5.— under det att samma vara

vid senare tidpunkt uppnådde £ 5.10.— ända till £ 6.— .— och i fråga

om andra dimensioner var förhållandet i stort sedt detsamma.

Emellertid kan det i detta sammanhang anmärkas, att enligt Domän-

styrelsens senaste, förr berörda berättelse tillverkningskostnaderna för

sågade trävaror uppgått till vida högre belopp än de, som af mig be-

räknats. Så t. ex. vid Grönbo såg till 26 kronor och vid Boda till öf-

ver 22 kronor, allt pr standard. Och ändå var stockantalet vid sist-

nämnda säg icke mer än omkring 35 pr standard.

Medelförsäljningspriset för af staten försågade pjankbattens och brä-

der uppgifves till 113 kronor go öre.

Det vill synas, som om dessa siffror icke talade till förmån för sta-

tens förädlingsrörelse.

Skulle nu staten själf drifva förädling af virke i Norrland, så är det

ju .själffallet, att staten på grund af uppkommande förädlingsvinst

måste bli i stånd att betrakta sin råvara bättre betald än nu. För-

ädlingskostnaderna torde dock staten icke kunna nedbringa. Tvärtom

befarar jag, att dessa — framför allt arbetskostnaderna — skulle komma
att ökas, och den ökning i råvaruvärdet, som skulle uppkomma, blefve

kanske under sådana förhållanden ganska måttlig och, enligt min me-

ning åtminstone, alldeles icke tillräcklig för att i och för sig motivera

den af Domänstyrelsen ifrågaställda åtgärden.

I hvarje fall bör man beakta, att om man vill frammana företag-

samhet, så måste lockelsen därtill vara utsikt till vinst. Kringskäras

möjligheterna härtill alltför mycket, så drager sig den enskilda företag-
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samheten tillbaka; och enligt min mening kan ingen statens industri-

verksamhet helt bota de skadliga följderna däraf.

Beträffande de villkor, hvarunder virkesförsäljningarna i Norrbotten

skett under sista åren, har kommittén låtit göra några sammanställnin-

gar för åren 1908— 19 10, af hvilka framgår, att i allmänhet statens virke

betalas väsentligt högre än Domänstyrelsens egen prissättning. Medel-

värdet pr träd var 1908 enligt jägmästares beräkning i krona 95 öre

men uppgick vid auktionen till 2 kronor 3 öre, utom hvad som sedan

såldes under hand, som betingade ett medelpris af 2 kronor 34 öre.

1909 voro motsvarande siffror 2,08, 1,80, 1,96 — alltså understeg det

betingade priset då det beräknade, men då rådde ju särskilda omstän-

digheter genom storstrejken, hvilken nog uteslutande orsakade detta för-

hållande. Påföljande år däremot visade siffrorna, 1,88, 2,16, 1,15, där-

vid anmärkes, att underhandsförsäljningen inskränkte sig till endast en

mindre virkespost, hvarför sistnämnda siftra icke är användbar i jäm-

förelsen. Såsom tidigare nämnts, anser Domänstyrelsen, att en statens

industrianläggning vore önskvärd i Norrbotten af det skäl, att där för

närvarande finnes alltför liten industri, hvilken icke kunde utnyttja allt

det virke, som skulle afverkas från statens skogar därstädes, därest

dessa underkastades den hushållning, som för desamma kräfdes, hvilken

i sin ordning påkallade en väsentligt ökad afverkning, mot hvad nu

ägde rum. I detta sammanhang framhåller styrelsen ock, hurusom kö-

pare från mellersta och södra Norrland begynt utsträcka sina virkesköp

till det aflägsna Norrbotten, ehuru dessa köpare gifvetvis måst hafva

afsevärdt större omkostnader för virkets tillgodogörande än ortsspeku-

lanterna. Häraf dömer då Domänstyrelsen utan vidare, att de betingade

virkesprisen varit för låga. Kommittén framhåller emellertid, hurusom

detta icke behöfver vara fallet, och att i alla händelser denna slutsats icke

kan utan närmare undersökning obetingadt godkännas. Kommittén, som
icke inlåter sig på en sådan undersökning, håller nämligen för möjligt,

att de gynnsamma förhållanden, under hvilka dessa köpare från syd-

ligare orter kunna bedrifva sin förädlingsverksamhet, och hvarför jag ti-

digare redogjort, fullt motväga den kostnad, som virkets transport från

Norrbotten kan medföra. Detta antagande synes också icke osanno-

likt. Beräknar man bogseringskostnaden till 3 ä 4 öre per kubikfot

eller 10 ä 12 kronor för standard, en siffra, som, enligt hvad jag kun-

nat inhämta, ingalunda är för låg utan snarare tvärtom, så torde enligt

min uppfattning denna utgift kunna utan svårighet återvinnas genom
ökadt försäljningspris, eventuellt intensivare förädling och högre värde

å affallet.

Domänstyrelsen förmenar emellertid, att nu nämnda köpare icke
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kunna verksamt uppträda som konkurrenter, utan det nu anmärkta för-

hållandet skulle tvärtom kunna medföra, att virkesprisen nedtryckas,

eller ock att åtminstone någon del af virket måste, därest det icke fort-

farande skulle förblifva osäldt, säljas till underpris.

Med den uppfattning jag har, hvilken öfverensstämmer med det

antagande kommittén trott sig kunna åtminstone ifrågasätta, äro dessa

farhågor ogrundade. För öfrigt tror jag, att erfarenheten har visat,

hvilken erfarenhet ock Domänstyrelsen i visst fall öppet bekräftat, att

just en främmande köpare kunnat uppträda som mycket verksam konkur-

rent inom områden, som legat fjärran från hans förädlingsort. Och nå-

gon försäljning till verkligt underpris behöfver ju icke ifrågakomma, då

ju Domänstyrelsen ytterst kan själf bestämma öfver det pris, som bör

åsättas det salubjudna virket, och under hvilket försäljning icke får ske.

Däremot kan det gifvetvis tänkas, att köpare icke kunna finnas till

allt det virke, som skulle utbjudas, därest en större ökning af utstämp-

lingarna skulle omedelbart och på en gång vidtagas. En sådan åtgärd

måste naturligtvis ske så småningom och på sådant sätt, att de förhål-

landen skapas, hvilka nu icke äro förhanden.

Kommittén framhåller också, hurusom, sedan Domänstyrelsens för-

berörda skrifvelse afgafs, förhållandena redan ändrats till det bättre, och

hurusom exportsiffran af plank, battens och bräder för Haparanda,

Luleå och Piteå skeppningsdistrikt under sista tiden ökats; en ökning

som t. ex. 1 9 10 utgör i8 procent utöfver siffran för IQ09. Enligt hvad

jag inhämtat har för igii ytterligare ökning af exporten ägt rum, hvil-

ken ökning i förhållande till 19 10 års exportsiffra uppgår till icke mindre

än mellan 12 och 13 procent.

Men härförutom har, såsom kommittén också påvisar, under de

sista åren en helt ny industri uppstått i Norrbotten och Västerbotten, hvil-

ken grundats på förutsättningen af råvaruanskaffning från statens skogar,

nämligen trämassetillverkning. Icke mindre än tre sådana fabriker

hafva börjat eller stå i begrepp att börja sin verksamhet, och för dessa

hafva aftal träffats med Domänstyrelsen om rätt betydliga virkesleve-

ranser. Dessutom har försöksvis aftal i samma ändamål träffats med
bland andra en afnämare från mellersta Sverige.

Utsikter synas alltså förefinnas, att äfven, hvad angår denna för

skogarnas goda skötsel viktiga industrigren, förhållandena skola kunna

tillfredsställande utveckla sig utan vidtagande af de utaf Domänstyrel-

sen ifrågasatta åtgärderna.

Det framhålles visserligen af kommittén, att härigenom frågan om
utnyttjande för trämassetillverkning af mindre tallvirke, som bör afver-

kas, icke löses, men, att om också en sulfatfabrik skulle uppföras för
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Statens räkning, skulle denna till betydlig del bli hänvisad till gran-

virke, rörande hvilket dock frågan torde få anses mindre trängande.
'

Af en utaf jägmästaren Carl Ekman gjord beräkning framgår säker-

ligen, att af det mindre virke, som under närmaste tjugu åren skulle

afverkas i Norrbotten, uppgående sammanlagdl till något öfver två mil-

lioner kubikmeter, utgöres i rundt tal hälften af gran. Nu omfatta de

af Domänstyrelsen med enskilda uppgjorda kontrakt om trämassevirke

från Torne, Kalix, Råna och Lule älfvar redan mellan 60 och 70 tusen

kbm. för år, däraf 45 ä 50 tusen kbm. gran. Detta är jämt hvad som be-

höfs för att på 20 är uttaga det af jägmästare Ekman uppskattade

granvirket.

Vidare understryker kommittén, hurusom den kan.ske största vikten

härvidlag ligger på att flottningsförhållandena så ordnas, att dessa icke

hindra uttagande af mindre virke, och tillägger, att tyngdpunkten i det

af Domänstyrelsen förebragta spörsmål torde kunna anses ligga i ett

öfvervägande, huru och i hvad mån desssa och andra svårigheter för

ett rationellt tillgodogörande af skogarnas tillgångar må kunna på effek-

tivt sätt förminskas eller undanröjas.

Till hvad sålunda kommittén i sitt utlåtande anfört, skall jag tillåta

mig att anknyta ännu ett par reflexioner, som kunna hafva tillämplighet

jämväl utom det speciella spörsmål, som där är berördt.

Hvad angår möjligheterna att genom anläggande af en sulfatfa-

brik vid kusten kunna tillgodogöra sig det furuvirke af mindre dimen-

sioner, som enligt Domänstyrelsens uppgifter bör uttagas ur statens

norrbottensskogar, sä vill jag understryka, hvad kommittén i sitt utta-

lande framhållit, nämligen att afsevärda svårigheter möta för flottning

af sådant mindre furuvirke på grund af dess kända benägenhet att

sjunka. Jag tror för min del, att ett rationellt tillgodogörande af detta

slags virke aldrig kan komma att ske vid stora centrala fabriker, utan

att härför fordras en synnerlig decentralisering af industrin, d. v. s. an-

ordnande af primära förädiingsföretag, kanske transportabla, som kunna

förläggas på de platser, där förekomsten af ifrågavarande småvirke är

synnerligen rik. Men säkert ha vi lång väg att gå, innan vi kunna

tänka oss en sådan intensitet i förädlingen åtminstone i Norrbottens

kronoparker.

Jag tror vidare, att om staten skulle anlägga en större trämasse-

fabrik och sågverk i Norrbotten — och stora måste naturligtvis dessa

anläggningar blifva, om de skola kunna tänkas få någon betydelse i

' Härtill må anmärkas, att tekniska hinder icke föreligga för tillverkning af sulfat-

massa ur enbart tallvirke, ehuiu ännu sådan fabrikation, så vidt mig är kändt, icke prak-

tiserats.
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den riktning Domänstyrelsen tänkt sig — skulle den nu därstädes be-

fintliga industrien komma att däraf blifva på mångfaldigt sätt lidande.

Trävaruindustrien är kanske mera komplicerad och mångsidig i sin

verksamhet än mången annan industri. Den rör sig på vida områden

och måste verka under många olikartade former. Knappast några mer-

kantila regler, åtminstone af speciell art, kunna där fastslås. Mer än

annorstädes fordras här rörelsefrihet och obundenhet för ledningen, så-

väl då fråga är om anskaffande af råvara, som ännu mer då det gäller

försäljning af den tillverkade varan. Att staten skulle kunna så frigöra

sig från tvingande band och former, som erforderligt är, synes mig

knappast möjligt. Men häraf kan lätt blifva följden, ej blott att det

goda resultatet i viss mån äfventyras, utan ock att en för mycket klaf-

bunden ledning kan verka skadligt på hela ortens industri af lik-

nande slag.

Detta synes mig ligga i så öppen dag, att det icke torde vara

nödigt att närmare ingå härpå. Jag vill endast fästa uppmärksamheten

på huru möjligen ställningen kan blifva utåt, d. v. s. rörande försäljning och

skeppning. Den som skall vara ansvarig gentemot staten, torde knappt

kunna våga handla så raskt och beslutsamt, som ofta kan vara erforder-

ligt för att i fråga om försäljning af virke så att säga »rädda situatio-

nen». A andra sidan kan man tänka sig, att ett statens verk, som ju

icke kommer att blifva i någon mån solidariskt med sina konkurrenter

i ett enigt uppträdande utåt, skulle kunna föranledas att i otid göra

försäljningar, som kunde skada hela marknadsläget genom en för låg

notering, hvilken, icke minst om den skett för statens räkning, kan verka

auktoriserande och vålla oberäkneliga förluster.

Hvad sortering och skeppning angår, sä kan man befara, att staten

icke skall kunna i detta viktiga hänseende gå tillväga med all den var-

samhet, som för behörigt tillgodoseende af exportörens ekonomiska in-

tresse är oundgänglig eller åtminstone i hög grad bet}-delsefull. Fast-

mer kan man antaga, att vederbörande skall anse det som en hederssak

för staten, hvilkens virke väl liksom annat exportvirke skall åsättas ett

märke, utvisande dess härkomst (kanske tre kronor!), att hålla sin virkes-

sortering onödigt hög. Härigenom tvingas andra exportörer att följa

samma grundsats i distriktet, och sä kan en nationalekonomisk förlust lätt

uppstå, hvilken är så mycket farligare, som den är så svår att upptäcka

och konstatera samt genom rättelser undanröja.

Jag kan icke annat än befara, att om staten skulle komma att på

detta sätt uppträda som förädlare af råvaror, den ganska påtagliga följ-

den skulle blifva, att den enskildes verksamhet i samma syfte skulle

komma att inskränkas, aftyna och kanske till sist upphöra — åtmin-
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stone för Norrbottens vidkommande. Och detta kan sannerligen icke

lända til! något gagn hvarken för staten som skogsägare eller för lan-

det i dess helhet.

Åtgärden synes mig logiskt komma att förr eller senare föra till

ett monopoliserande af förädlingsverksamheten i orten för statens räk-

ning, och om denna slutledning kan vara riktig, ligger redan däri med

min och Domänstyrelsens gemensamma principiella utgångspunkt, näm-

ligen att staten icke bör bedrifva industriell verksamhet för förädling

af råvaror, en fullt tillräcklig grund till afstyrkande af förslaget i fråga.

—

Slutligen tillåter jag mig fästa uppmärksamheten på ett öppendagligt

förhållande, som skulle blifva följden af statens uppträdande som indu-

stridrifvare, nämligen att en god del af de betydande skatteobjekt, som

industrien nu representerar, skulle försvinna. I hvad mån detta komme
att inverka på statens inkomster lämnar jag därhän, men uppenbart är

att förhållandet måste tagas i betraktande vid beräknandet af den vinst

staten skulle skörda af sin förädlingsverksamhet. — Betänkligast skulle

det ställa sig för kommunerna, och det är väl knappt tänkbart annat,

än att staten skulle — under förutsättning att verksamheten finge större

utsträckning eller t. o. m. karaktären af ett monopol — nödgas hålla

de lidande kommunerna på något sätt skadeslösa för minskade inkomster.

Men då tror jag statens vinst skulle reduceras så pass, att det är lika

bra som det är, kanske t. o. m. bättre.

För en uttömmande behandling af det uppställda ämnet vore gif-

vetvis mycket att ytterligare säga. Jag nödgas för denna gång nöja

mig med att slutligen endast tillägga, att enligt min uppfattning erfaren-

heten visat, att staten icke äger möjlighet som den enskilde att på det

rent merkantila området röra sig med den anpasslighet, som där är

första förutsättningen för ett godt resultat. Och denna omständighet

verkar i sin ordning, att staten, om den slår in på industriell för-

ädlingsverksamhet, kommer att skada och kan.^^ke afskräcka den en-

skilda företagsamheten. Men af den enskilda närings- och industriverk-

samheten och den energi, framsynthet och skicklighet,' hvarmed denna

drifves, äro vi — man må för öfrigt gärna framhålla dess svaga sidor

— i allt beroende för att kunna skapa en god nationalekonomisk si-

tuation, hvilken först och sist är grundvalen för landets framsteg och

lycka såväl i det ena som det andra hänseendet.
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II. DisUussion.

Generaldirektör Fredenberg: Då kommitténs betänkande i sin helhet är

remitteradt till domänstyrelsen för yttrande, sä är gifvet att jag nu på för-

hand icke bör uttala mig i själfva hufvudfrågan. Men i följd af de anmärk-

ningar inledaren nu gjort mot de af domänstyrelsen anförda skälen för sty-

relsens förslag att taga i öfvervägande, huruvida möjligen staten själf borde

drifva trävarurörelse, skall jag be att fä yttra några ord.

Inledaren har anfört några siffror till belysande af de stora omkostnader,

som sågverksägarna i öfre Norrland ha, och vill jag i anledning däraf nämna,

att vi räknat med ännu större omkostnader. Vidare ha vi vid beräknande

af utfallet gjort större afdrag för röta o. d., särskildt för de gröfre dimen-

sionerna. Vi ha sålunda gått ut från, att, synnerligt för de gröfre dimen-

sionerna, utfallet skall blifva sämre i de öfre distrikten än i de nedre. Vi-

dare ha vi beräknat, att kvaliteten blir sämre i Norrbotten än i Västerbottens

lappmark, som inledaren anförde till jämförelse. Vi ha därför räknat med
icke mindre än 20 procent lägre pris för Luleå distrikt än för Umeå distrikt.

Oaktadt vi sålunda räknat med så mycket lägre priser, ha vi dock haft mycket

svårt att sälja vårt virke i Luleå distrikt, och detta är ju icke heller under-

ligt, när staten har så stor del af hela skogsarealen där, och så få sågverk

finnas därstädes. Efter vår största älf där, Lule älf, finns icke ett enda större

sågverk. Men jag ger inledaren såväl som kommittén rätt däri, att förhål-

landena nu äro bättre än 1908, då domänstyrelsen aflät sin nämnda skrifvelse.

Inledaren har fäst uppmärksamheten på resultatet af de små sågar, som
staten redan har, och framhållit, att de i)ris, som man där uppnått, icke varit

sä höga. Men vi fä dock icke glömma, att dessa sågverk med ett undantag

ligga inuti landet, i följd hvaraf fraktkostnaderna ä det sågade virket blifva

betydligt större. Vidare sägas där till stor del virke, som tages ut genom
gallringar och ljushuggningar, som måste gifva sämre kvalitet. Dessutom

drifves denna sågverksrörelse i en mycket liten skala, och då måste ju om-

kostnaderna blifva relativt större än eljest.

Vidare anförde inledaren, att staten kan låta bli att sälja, om den icke

erhåller tillräckliga priser. Ja, det ha vi nog fått lof att göra ibland, men
det är ofta en ganska bekymmersam sak, då man vet, hvilka oerhörda svårig-

heter detta vållar ortsbefolkningen, som i sådant fall går miste om en på-

räknad arbetsförtjänst. Så hände för några är sedan, då vi fingo kvar om-

kring en million utstämplade träd i Norrbotten. Detta hade till följd mänga
klagomal öfver bristande arbetsförtjänst den följande vintern. Man får ock

ihågkomma, att inkomsten frän domänfonden är beräknad i statsbudgeten,

hvarför opäräknad större minskning i denna inkomst kan blifva ganska tråkig.

Slutligen ber jag att fä framhålla, att styrelsens förslag icke utgör något

direkt förslag i saken, utan har styrelsen med sitt förslag endast velat väcka

den tanken, att det möjligen skulle kunna vara lämpligt för staten att pä grund

af anförda skäl i Norrbotten själf drifva sågverks- och trämasserörelse. Vårt

förslag var sålunda endast att få denna fråga underställd kommittén för ut-

redning. Vi hafva sålunda icke ännu tagit nägon position i själfva saken

;

detta ber jag att fä framhålla särskildt därför, att jag för några dagar sedan

hade besök af en af cheferna för våra större sågverk, hvilken just hade den
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uppfattningen, att vi verkligen aflätit direkt förslag om att staten skulle an-

lägga ett större sågverk och en större pappersmassefabrik i Norrbotten.

Häradshöfding Kronlund: Ja, jag får för min del säga, att jag alltid

funnit mig lifligt tilltalad af domänstyrelsens förslag, och jag hoppas, att det

icke får den begrafning i stillhet, som kommittén förordar. Jag anser visser-

ligen, att staten icke bör i onödan inlåta sig pä industriell verksamhet, men
det finnes förhållanden i Norrbotten, som fullt motivera, att staten inlåter sig

på en sådan verksamhet. Föredragshållaren liksom herr Fahlén synes mig

ha sett saken företrädesvis ur den enskilda industriens synpunkt, jag tillåter

mig att se frågan ur synpunkten dels af statens tillbörliga omsorg om sina

statsskogars värd, dels af deras rationella ekonomiska utnyttjande och dels

slutligen af ett bättre tillgodoseende af en jämn arbetstillgång för trävarii-

handteringens arbetarebefolkning. Allt detta talar lifligt för ett sådant för-

slag: jag anser i dessa afseenden, att det är en åtgärd af rent själfförsvar

ur statens synpunkt att här i Norrbotten anlägga en industriell verksamhet,

som skulle tillvarataga statens intressen med hänsyn till statsskogarna. Frän

min vistelse i Norrland har jag mig bekant, att ringbildningar bland timmer-

spekulanterna ej sällan förekomma, hvarigenom prisen oskäligt nedtryckas,

hvilket ofta medför, att afgifna anbud icke kunna antagas. Om nu staten

hade en sådan industri där uppe, så skulle staten kunna ingripa vid sådana

tillfällen, där det ekonomiska utnyttjandet af statsskogarna och hänsynen till

en jämnare arbetstillgång kräfde detta. Genom att staten själf idkade såg-

verksdrift i Norrbotten, skulle staten dessutom kunna tillgodose, att den arbe-

tande befolkningens bostadsförhållanden blefve bättre, än de hittills varit, i

hvilken fråga mycken diskussion förts i riksdagen, utan att den föranledt

några vidare åtgärder. Dessa förhållanden synas mig tala med mycket större

kraft, än hvad inledaren framhållit. Jag tror, att om staten har ett sågverk

där uppe, detta blir af mera subsidiär beskaffenhet och ingalunda kommer
att innebära den fara för den enskilda industrien, som föredragshållaren fram-

hållit. Herr Fahlén nämnde, att sågverksindustrien här arbetar under ogynn-

sammare förhållanden än på andra ställen, hufvudsakligen därför, att den icke

i någon större utsträckning har egna skogar, men därför bör väl .staten ej

afstå från åtgärder, som afse att rationellt utnyttja statens egna skogstillgångar.

Ryttmästare Wallenberg: Bland de reservationer, som bifogats skogs-

kommitténs betänkande har den, som undertecknats af öfverjägmästare P. O.

Welander, och som rör bolagens verksamhet, väckt särskildt uppseende.

Herr W. vänder sig mot trävarubolagens, enligt hans åsikter, orimliga

vinster vid inköp af virke från kronans skogar. Medelst siffror söker han
styrka riktigheten af sina påståenden, och det kan ej nekas till att herr W.
kommit till de mest glädjande resultat beträffande sågverksdri/ten.

Tyvärr öfverensstämvier icke verkligheten med den ljusa färgläggning kerr W.
gifvit förhållandena i höga norden, och reservationen verkar pä den, som närmare
känner dessa förhållanden, ytterligt föivåtiande, och det skonsammaste man kan
säga om densamma är, att den är vilseledande.

Reservanten framdrager såsom ett exempel på bolagens underbud, att

vid vissa tillfällen i början af åttiotalet några större poster träd blifvit för-

sålda till ett pris af kr. i: 08 pr styck för ett fall och 25 öre pr styck i ett

annat fall. Det kan dä vara intressant att veta, att dylika så kallade under-

bud existera ännu i dag, oaktadt flottlederna sedan dess blifvit färdigmonte-
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rade och till större delen amorterade, och oaktadt arbetskrafter och hästar nu
i långt större miingd stå till förfogande och kommunikationerna för fram-

förande af lifsmedel äro helt andra samt efterfrågan pä virke är betydligt

större.

N;ir man diskuterar \;irdet af ett triid, så bör man äfven tala om de på
värdet inverkande faktorerna, såsom h\ar det står, hur lång väg detsamma
måste köras, hur stark efterfrågan det är å dragare, hur dyr dagspenningen

är för körare och huggare, hur besvärlig och kostsam bäckflottningen är och
hur dyr flottningen i hufvudälfven är. Det pris, som betalades i början af

åttiotalet, anses nu som ett rofpris. Det är ej säkert att de som då erhöllo

virket gjorde någon god affär. Det pris, som i dag betalas för en virkes-

post, och som kan variera ända från 25-öringen upp till ett mångtal kronor,

kommer att om 30 år anses såsom ett rofpris, oaktadt det i de flesta fall är

svårt att i dag gå hem på affären. Meti ett on/. all lösrycka ell virkesköp ur dr

för/iållanden, under livilka delsamma gjorls, och eudasi näiDiia cit inköpspris ocli clt

Irädaulal del saknar alll värde.

Sedan reservanten emellertid med dessa gångna händelser gifvit läsaren

en förutfattad mening om virkesförsäljningarna i öfre Norrland, kommer han
in ])å förhållanden för dagen och belyser desamma med en högst kuriös sam-
ling af lösryckta uppgifter hämtade från olika år och från olika källor, bland
hvilka dock saknas den enda, som med verklig fackkunskap kan yttra sig,

nämligen exportören.

Reservanten söker framkonstruera vinsten å köjjetimmer frän kronosko-

garna genom att antaga ett visst medelförsäljningsvärde för den färdiga varan.

Han har beräknat detta till kr. 150: — pr std. Frän detta afdrager han
kostnader för anskaffande af råvaran, som enligt domänstyrelsens af herr W.
åberopade uppgifter, skulle uppgå till kr. go: — pr standard. I detta pris —
kr. go: — inkluderas då alla omkostnader från inköpet på rot till dess varan
befinner sig i sågbommen, d. v, s. stubböret, afverkningen, flottningen, ådals-

kostnaderna, utsorteringen m. m. Skillnaden mellan kr. 150: — och kr. go:—
är den marginal, inom hvilken sågverksägaren får röra sig för alt belala kostna-

derna för förädling, skeppning och försäljning och sedan fä sin kolossala ifnsl.

Af ofvanstäende siffror är den, som uppgifves vara priset pr standard

för råvaran vid sågen kr. go: — , riktig, hvad rör inköp af råvaran frän stats-

skogarna.

Hvad medelförsäljningssiffran angår, kr. 150: — , sä är densamma full-

komligt oriktig och har ej ens för Gäfleverken kunnat uppnås.

För ett af de ledande Norrbottensverken är medelförsäljningspriset

för år igo8 kr. 121:02 pr std,

» " i9°9 > 13-: 21 » »

» '> 191° » 143: 31 "

> » 191

1

» 144: 14 » "

» » ig 1

2

- 132: 80 !

Då är att märka, att åren ig 10 och igii äro de bästa, som någonsin exi-

sterat inom svenska trävaruhandteringen. 1908 var ett krisår.

Medelförsäljningssififran under femårsperioden är kr. 134: 70, och denna
anses såsom gynnsam. Detta medelförsäljningspris afser plank, hattens, brä-

der, slatingbattens & stäf. Vid det verk, hvarifrån dessa siffror äro hämtade,
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sågas mycket finskt virke af grofva dimensioner, hvilket högst afsevärdt upp-

hjälper medelpriset.

Om vi sålunda reducera herr W:s siffra, kr. 150: — , till kr. 134:70,-

återstår kr. 44: 70 i stället för kr. 60: — för förädling och vinst. Herr W.

gör för förädlingskostnaderna ett högst summariskt öfverslag, som bäst ses i

nedanstående sammanställning och jämförelse:

Welander. Bolaget ujog.

Sågtimmerkostnad pr std
|

Såningskostnad » » > kr. 18:— kr. 18:54

Lastningskostnader » »
J

Underhållskostnader » » saknas » 2: 14

Reklamationer » » saknas » i: 24

Försäljningskostnader » » saknas • o: 38

Kostnader för valutor » » saknas » 0:21

Försäljningsprovisioner » » \, 2:71

Kassarabatter & delcredere » » / ' ^' -'
» 3: 19

Allmänna omkostnader » » 1
_ _ 6: 18

Räntor för driften » - ( > 7: —
kr. 30: 50 kr. 41: 59

Bolaget får i förevarande fall en vinst af kr. 3:11 pr standard af virket från kro-

nans skogar i stället för kr. 30: — , som herr W. påstår. Man får då ej undra

på om dessa bolag söka sin räddning i andra köpetimmermarknader, och

funnes icke dessutom en viss kvantitet timmer å bolagens egna hemman, så

vore en sågverksaffär i Norrbotten otänkbar.

Posten räntor, som ofvan angifves till kr. 7: — , afser icke utdelning å

ett aktiekapital. Vanligen äro nämligen dessa affärer så konstruerade, att

aktiekapitalet är bundet i skogsfastigheter och sågverksafgifter. Det för rö-

relsen nödiga kapitalet räknar man i vanliga fall att få upplåna. Låt oss se

hvad detta är. För en skeppning af 10,000 stds behöfves i brädgården ett

färdigt trävarulager, som under ingen del af året understiger 3,000 stds, alltså

bundet kapital c:a 300,000 kr. Af råvara måste vid höstens ingång finnas

ett lager för vintersågningen af minst 3,500 stds eller för kr. 390,000: —

.

Under ingen del af året torde värdet af vid sågen lagradt virke understiga

kr. 200,000: — . För drifningen och flottningen under samma tid äfvensom

för sågningen måste ett belopp af c:a 500,000: — under större delen af året

vara disponibelt. Dessa siffror äro minimisiffror, och huru lätt svälla de icke

ut. För 10,000 stds skeppning torde hvarje verk få betala räntor för minst

1,000,000 kronors medelförlagskapital. Sällan anskaffas detta under 7 %.
Alltså kr. 70,000: — i ränteutgift eller kr. 7: — pr std, som ofvan uppgif-

vits såsom en allmän siffra. Denna kalkyl öfver räntor har här särskildt

beaktats, enär det tyckes vara den post, som vid beräkningen af värdet på
rot af köpetimmer anses fä negligeras, och som vanligen äfven negligeras,

och som dock är af afgörande betydelse.

Herr W. uppställer vidare i sin reservation en tabell på värdet pr ku-

bikfot af de olika bredderna, som beräknas utfalla, och efter detta bredd-

utfall beräknas värdet pr std af virket. Såsom grundval för virkesvärdet är an-

taget marknadsvärdet för året å osorterad vara. Detta marknadsvärde redu-

ceras med c;a 5 %" på grund af utfall af röta och utskott. Det borde redu-
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ceras med ett afsevärdt större belopp. lUtallct af de olika kvalitéerna kan

.ses af nedanstende tabell för 1909 vid ett \erk:

Osorterad vara 73,1 %
Kvinta 12,9 %
Utskott 5,3 %
Slatingbattens 4,' X
Stäfvaror 4,6 %

Det virke, som uttages från kronoskogarna, är ej det allra bästa, och norr-

botten.svirket i allmänhet är ett för spekulanten farligt virke på grund af sin

olikartade kvalité. Den som dag efter dag stått i sågen och sett, huru för

ögat härliga timmerämnen vid uppsägningen sönderfallit i svårsålda och under-

haltiga kvalitéer genom sprickor, stockblånad och röta, som finnas inom yt-

veden, den är försiktig, när det gäller att uppskatta och betala varan. Till

dylika omständigheter tager icke den utomstående hänsyn.

Det finnes mycket annat i herr W:s dokument, som tarfvade en gransk-

ning, men det torde vara nog för dagen med det sagda.

Disponent O. Hellström: Teoretiskt taget borde ju staten som industri-

idkare ej hafva synnerligen större svårigheter än den enskilde att öfvervinna.

Statlig drift skulle sålunda kunna organiseras efter samma grunder som en-

skild. Men all erfarenhet visar, att så i praktiken ej blir förhällandet, och

att med den statliga organisationen följer en tyngd i förvaltningen, som verkar

menligt för ett aftarsföretag. Sä vill jag i enlighet med inledaren påpeka,

att för den, som skall dirigera ett trävaruindustriföretag, fordras stor rörel.se-

frihet såväl i afseende på själfva driften som inköp och försäljningar. Vid

inköp och försäljning måste af helt naturliga .skäl förekomma en del spekula-

tion. Under sådana omständigheter är det enligt min uppfattning klart, att vid

statlig förvaltning komma att uppstå svårigheter, som ofördelaktigt inverka på
resultatet, svårigheter, som bero på själfva systemet, och som ej på samma
sätt göra sig gällande för den enskilde.

Det synes emellertid, som om föreställningarna härvidlag på en del håll

vore oklara.

Häradshöfding Kronlund yttrade sig nyss om trävaruhandteringen, och

föreföll det som han ansåg, att staten skulle utan svårighet kunna drifva

sådan. Han tyckes anse, att saken är ytterst enkel, och att driften ej ens

behöfver vara kontinuerlig. Jag vill för min del påstå, att detta är orimligt,

och att det skulle uppstå förlust pä en dylik rörelse, och alldeles säkert finnes

det skäl att fråga: har det framkommit någon anledning för staten att göra

ett experiment med sågverksrörelse och underkasta sig dylika förluster?

(Generaldirektör Fredenberg och byråchefen Hermelin hafva ju framhållit,

att de skäl domänstyrelsen pä sin tid hade att väcka tanken om statlig såg-

verksrörelse i Norrbotten, ej längre kunna anses föreligga i samma grad, som
då denna tanke framkastades. Inom trävarukretsar är också den meningen

fullkomligt klar, att virket frän kronans skogar betalas med toppriser, och att

sågverk, som lefva uteslutande pä köpvirke, föra en mycket osäker tillvaro.

Af herr Wallenberg har framlagts en del erfarenhetssiftror frän de lands-

delar, om hvilka här särskildt är fråga. Jag har .själf för några månader
sedan i pressen lämnat en del uppgifter angående den sannolika vinsten på
försågning och försäljning af virke från kronoparker med ett råvarupris, sådant

Skogsvåräs/oreningens T'uiskyl/1, alhn. deUn iqi 3. 6
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som af öfverjägmästare Welander i hans reservation till kommitténs betän-

kande angifves vara erhållet medelpris. Jag kom därvid till att den sanno-

lika vinsten skulle vara kr. 6: 45 ])r standard. Sedermera har jag från ett

sägverksbolag däruppe erhållit uppgift angående den enligt dess bokslut är

191 X erhållna vinsten, hvilken var kr. 6:98 pr standard. Det ar ju för mig

glädjande erfara, att min beräkning bestyrkes af verkliga erfarenhetssiffror.

Då nu vinstmarginalen är så liten, blir ju fullkomligt klart, att man ej be-

höfver råka ut för stora prisfluktuationer, förr än vinsten förvandlas till förlust.

Af herr Fahlén har framhållits, att statlig sägverksdrift skulle kunna vålla

svårigheter, i det, särskildt beträffande exporten och priserna, staten skulle

kunna blifva en besvärlig konkurrent för den enskilda driften. Jag vill på

det lifligaste instämma häri och framhålla, att exportpriserna ytterst lätt kunna

oroas genom mindre goda försäljningar, hvarom man redan nu har rik erfa-

renhet.

Kommittén har föreslagit beredande af särskild sakkunskap i domän-

styrelsen för försäljningsfrågor genom inrättande af en affärsbyrå under sak-

kunnig chef. Mot detta har kommittéledamoten herr Welander reserverat sig

och förklarat, att han ej kunde biträda förslaget under andra villkor, än att

samtidigt staten anlade eget sågverk och egen trämassefabrik i Norrbotten.

Dylika anläggningar vore, menar herr Welander, nödvändiga för att staten

skulle kunna erhålla tillräckligt säker grundval för sina prisberäkningar.

Det synes mig emellertid, som om kommittémajoritetens förslag vore

något att tänka pä. Åtminstone kommer man vid granskning af herr We-
landers siffror i hans särskilda yttrande, till den slutsatsen, att något måste

göras för att lämna sakkunnig hjälp vid beräkningar af omkostnader och vid

prissättningar å virke.

Bland andra siffror, som herr Welander lämnat, är en om ett medelpris

af 150 kr. pr standard från Norrbotten skeppad vara. Han har därvid enligt

egen förklaring baserat .sin beräkning på den af domänstyrelsen lämnade upp-

giften, att sågade varor i Norrbotten betinga för 4 tums bredd 7 6 öre pr

kubikfot och så vidare till 105 öre pr kubikfot för 11 tums bredd. Och så

åstadkommes medelpriset på följande enkla sätt. Man slår ihop priset på
den lägsta dimensionen 76 öre med priset på den högsta 105 öre och delar

summan midt itu. Genom att multiplicera resultatet g o '/j öre med 165 er-

hålles kr. 149 och 32 '/^ öre, således i rundt tal 150 kr. Man måste fråga

sig, huru ett sådant betraktelsesätt är möjligt. Hur kan en person på herr

Welanders post, och som kan göra räkning på att anses vara auktoritet pä
sitt område, resonera med en sådan ledighet?

Det hela är ju så orimligt, att man ej borde spilla vidare ord pä det-

samma. Jag vill emellertid ej underlåta att påpeka, att enligt herr Welanders
sätt att se saken en virkesspekulant helt enkelt har att räkna med lika såg-

utfall af alla bredder ur sitt timmer. Huru det timmer, som lämnar ett

dylikt utfall skulle se ut, vore intressant att erfara. Jag vill för att visa huru

saken i verkligheten ställer sig meddela några siffror.

Ar 19 1 o exporterades frän Sverige af ohyflade och hyflade plankor, bat-

tens och bräder:

8 Vz" och öfver c:a 182,000 stds

5 'A—8 V2" » 374,000 »

under 5 7," » 337,000 »
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Häraf framgår således, huru breddutfallet genomsnittligen ställer sig, och att

herr Welanders beräkningssätt barkar, minst sagdt, åt skogen.

En omständighet, vid hvilken herr Welander fäst föga afseende i sina

beräkningar är, att i sågade varor ingå äfven kvinta och utskott, och att vid

prissättningar man måste taga detta i betraktande. Jag vill begagna tillfället

att påpeka, huru ur sågvirket från kronoskogarna utfaller en högst betydande

del i kvinta och utskott. Det ligger för öfrigt i sakens natur, att så skall

vara fallet, då ju de afverkade träden som regel äro gamla och ofta öfver-

niogna.

Som ett exempel, huru detta kan verka, vill jag anföra några uppgifter,

lämnade af ett sågverksbolag. Det hade under en tid visat sig att sorterings-

utfallet försämrades år från år, och att det föreföll, som om i den mån in-

köpen från kronoparkerna ökades, också sorteringsutfallet blef sämre. För

att konstatera detta, lät bolaget märka allt virke, som en vinter afver-

kades från inköpta kronostämplingar, så att det vid framkomsten till såg-

verket kunde med säkerhet igenkännas. Därefter företogs en sä stor prof-

sägning som möjligt af detta timmer och profsortering af därur utfallande

virke. Gifvetvis blef ju detta kostsamt, men bolaget erhöll en fullt säker

grund för bedömning af utfallet, och blef resultatet af undersökningen, att af

virket ej mindre än 60 % voro kvinta och utskott.

Jag vill också påpeka, huru föga betydelse herr Welander i sina beräk-

ningar fäster vid räntor och amorteringar. Den, som skall drifva industriell

verksamhet, får däremot noga hafva dessa i minnet. Gör han sina kalkyler

med förglömmande af räntor och amorteringar, skall han snart finna att detta

stratfar sig.

Om man med de anförda förhållandena för ögonen och med full kän-

nedom om försäljningspriser och tillverkningskostnader bedömer saken, skall

man finna, att resultaten af driften hos de trävarutillverkare, som röra sig

med virke till öfvervägande del från kronoparkerna blifva svaga nog. Räknar

man åter som herr Welander, skulle följden blifva att sådana industriidkare

mycket illa förstå sin sak.

Jag har blifvit ombedd att i korthet beröra en del af de uppgifter herr

Welander lämnat angående resultaten af trämassehandtering i Norr- och Vä-

sterbotten. Jag måste därvidlag dock påpeka, att jag själf ej är trämasseman

och därför i viss män rör mig på obekant område.

Af herr Welanders beräkningar framgår emellertid först, att han anställt

sina beräkningar för torr mekanisk massa. Rätta förhållandet är, att sådan

ej tillverkas i Norr- och Västerbotten, utan att endast ?'«/ mekanisk massa

produceras. Då herr Welander sedan talar om åtgången af ved till trämassa,

glömmer han, att af den till fabriken framkomna råvaran en del är skadad,

och att vedåtgången därför måste ökas med den jirocent kubikmassa, som
enligt erfarenhet är oanvändbar.

Nästa fel i herr Welanders kalkyl är kostnaden för tillverkningen. I.ika

omöjligt som det är att tillverka sulfitmassa för 50 kronor pr ton, lika omöj-

ligt är det också att tillverka vät mekanisk massa för 15 kronor pr ton.

Detta borde vara välbekanta förhållanden.

Slutligen anställer herr Welander en del beräkningar angående försälj-

ningsprisen och kommer då till resultatet, att medelpriset pr ton torr meka-
nisk massa skulle kunna sättas till 75 kronor. Detta skulle då betyda, att
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den väta mekaniska massans medelpris blefve 37: 5°- Enligt Svenska Trä-

masseföreningens prisstatistik, är emellertid medelpriset för åren 1906- 191

1

kr. 33:75 pr ton eller c:a 11 % lägre, en afsevärd differens redan 1 själfva

utgångsvärdet.
, ,i-

Det hade nog varit af intresse att ytterligare analysera de siftror, som

framkommit i herr Welanders reservation och de slutsatser, han dragit at

dessa, men jag finner att tiden ej medgifver att närmare mgå härpå.

Ryttmästare Wallenberg: Af föregående talare har betonats att staten

genom att själf bedrifva sågverksrörelse tager på sig en uppgift, som icke hor

till den art af verksamhet, som det tillhör staten att utöfva. Samma talare

har ingående påvisat farorna för såväl den nu befintliga privata företagsam-

heten särskildt i Norrbotten som för sågverksindustrien 1 landet 1 sm helhet

af ett dvlikt initiativ från statens sida. Jag ber här få hfiigt instämma med

honom i hans uttalanden, och jag tror man kan med fog till hans yttranden

lägga följande på erfarenheten grundade uppfattning af den nutida travaru-

handteringen, nämligen:

att sågverksrörelse baserad på enbart köptimmer har de största utsikter

att misslvckas,

att 'sågverksrörelse baserad på dels tillgång pä egen råvara, dels kop-

timmer har utsikter att komma till ett ekonomiskt resultat,

samt att enbart försäljning af råvara på rot utan afverkningsbekymmer

och sågverksdrift är en god och lättskött affär.

Det är under sädana förhållanden ofattbart, hvarför staten skulle ötver-

gifva den gynnsamma position den nu innehar och kasta sig ut i äfventyr-

ligheter och i vårt grannland Ryssland, där mer offentlig sågverksrörelse före-

finnes i form af apanagesågar, som förädlar virket från de kejserliga domänerna,

har man kommit till den erfarenheten, att det vore vida fördelaktigare om

denna sågverksdrift nedlades och virket såldes på rot.

Häradshöfding Kronlund: Blott ett par ord. De sista talarna ville med

bestämdhet påstå, att statens sågverk skulle gå med förlust, och ryttmästare

Wallenberg ville styrka detta genom att hänvisa till apanageskogarna i Ryss-

land. Men rvttmästare Wallenberg vet lika väl som jag, att statsindustrien 1

Ryssland får ' räkna med förluster, utgifter och kostnader, som icke hinna

eller /i förekomma hos oss; jag tror sålunda, att detta skäl icke har någon

betydelse för denna fråga. Jag medger mycket villigt, att ett sågverk, upp-

rättadt af staten i Norrland, kommer att blifva dyrare, än oin det drefves at

enskilda, men äfven om inkomsterna från ett dylikt sågverk skulle blifva

. obetydliga eller rent af minimala, så är redan tillvaron af ett sådant sågverk

ett skydd mot ett bortslumpande af statens skogar för underpris, hvarpå nog

exempel kunna uppvisas. Jag vill i detta afseende påpeka de våldsamma

stormar, som ej sällan rasat inom vidsträckta delar af Norrland, och där kull-

vräkta massor af virke, och huru staten för att förekomma det raserade virkets

förstöring måste sälja detsamma till nästan hvilket pris som helst. Hade

staten då ägt ett sågverk, så hade den kunnat själf tillgodogöra sig åtmin-

stone en del däraf och därigenom förekomma bortslumpningen. Dessa skogar

i Norrbotten äro flerstädes öfvermogna skogar, som behöfva uthuggas och

snart utdrifvas för att gifva skälig ersättning. Äfven på denna grund spelar

tillvaron af ett statens sågverk i Norrbotten en mycket stor roll, ty därigenom

kan staten själf omhändertaga en del af det Wrke, hvarpå ej antagligt anbud
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tillätVentyrs kan erhållas, och själf förädla det. På samma gång kan staten

möjliggöra en jämnare arbetstillgång, än hvad som annars kunde vara fallet.

Kn talare invände, att äfven om arbetstillfällena i öfre Norrland ibland

varit dåliga, dessa nog med hänsyn till uppsvinget i dessa landsdelar torde

komma att väsentligen i en snar framtid förbättras. Men under tiden kanske

folket svälter. Det är ur den synpunkten man äfven måste se frågan, ty det

spelar en stor roll, att staten förekommer denna ojämna och växlande arbets-

tillgång, som naturligtvis betingats af ekonomiska konjunkturer af åtskilliga

slag. Det är klart, att staten äfven själf måste rätta sig efter de ekonomiska
konjunkturerna, men staten kan i viss mån ställa sig litet öfver dessa ekono-

miska konjunkturer och bedrifva industriell verksamhet något jämnare än den

enskilda industrien.

Fil. d.T Thor Andersson: I det förträffliga anförande, i hvilket in-

ledaren framlade sin åskådning, var det särskildt en punkt, som ådrog sig

min uppmärksamhet, en punkt, som enligt min uppfattning förbigicks alldeles

för fort, ty den punkten har den allra största betydelse icke endast för den

industri, som det här gäller, utan för hela vårt lands industri, särskildt e.xport-

industrien. När han rörde vid förhällandet mellan privat drift och statsdrift,

så uttalade han farhågor för, att statsdriften skulle verka störande, dä det

gällde prisbildningen för trävaruprodukterna. Jag vet icke, på hvilka skäl

han grundar denna åskådning, men det skulle vara af synnerligen stor vikt

att närmare få erfara det, ty vi veta nog litet hvar, att en af hufvudorsakerna

till att vårt lands industri, särskildt dess exportindustri, icke åstadkommer
den direkta behållning för vårt folkhushäll, som man hoppats, ligger i den
anarki, som inom många af dessa industrier härskar, då det rör sig om för-

säljning. Detta fär naturligtvis icke förekomma, då det gäller värt lands

viktigaste industri : den måste uppträda som en enhet pä världsmark-

naden.

Auditör 1' ÅHLÉN : Det är med anledning af herrar Fredenbergs
och Kronlunds anförande, som jag skall be att få säga några ord till när-

mare förklaring af den allmänna uppfattning jag har utaf nu föreliggande

.spörsmål. Jag fäster mig då först vid den synpunkt, som generaldirektör

Fredenberg framhöll, då han uttalade, att det vore önskligt att kunna hålla

jämnt arbete åt befolkningen, hvilket skulle kunna åstadkommas genom en
åtgärd sådan som den föreslagna, och vidare syftar jag på herr Kronlunds
yttrande, att jag skulle ha sett denna fråga högst ensidigt och uteslutande

Iran industriens synpunkt. Gent emot detta sistnämnda vill jag genast säga,

att så icke är förhållandet, utan jag har sett frågan ur allmängiltig synpunkt.
Nu skall jag be att något närmare fä klargöra min mening.

Om staten skulle anlägga ett sågverk och en sulfatfabrik, så skulle följ-

den blitva, att den enskilda verksamheten trycktes ned, då staten icke kan
utåt uppträda så solidariskt med den enskilda industrien som den enskilde

företagaren kan göra. Då speciellt beträffande Norrbotten kapitalet ganska
ovilligt lånar sig åt industrien — naturligtvis af det skälet, att här icke alltid

tillräcklig vinst är att påräkna — så kan följden lätt blifva, att kapitalet

icke vidare vill engagera sig alls i industriföretag i denna landsdel, d. v. s.

saken kan möjligen utveckla sig så, att det nu där nedlagda kapitalet så

småningom drager sig därifrån. De skadliga följderna däraf kan ett statens

sågverk icke förhindra. Och jag för min del tror, att förhållandena verk-
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ligen komma att utveckla sig på antydt sätt, och detta kanske fort nog. Då

blir följden, att staten kommer att monopolisera förädlingsverksamheten, och

hvad blir åter följden af detta? Jo, att staten får taga ansvaret för att den

jämnare verksamhet, hvarom man här talat, kommer till stånd, och se till

att staten kan hålla jämnt arbete för befolkningen och ersätta kommunerna —
vare sig de äro större eller mindre — för de minskade skatteintäkterna.

Det blir en beskattning, som kanske blir sä hög, att den kalkyl, som jag

gjort upp beträffande skatterna, måhända blir helt och hållet otillförlitlig.

Vinsten blir då kanske ± o eller något därunder. Detta är en utveckling,

som jag tror, att vi icke böra befordra. Jag anser sålunda, att vi icke ens

experimentvis böra försöka oss på med denna sak.

Det var rätt intressant höra herr Kronlund obetingadt säga, att han

trodde, att statens drift skulle blifva dyrare än den enskilda. Men redan

häri ligger enligt min uppfattning en så kraftig kritik af förslaget att staten

skulle upptaga denna drift, att man redan ur den synpunkten borde ställa

sig tveksam till förslaget. Jag tror också i likhet med herr Kronlund, att

en sådan statsverksamhet skulle komma att blifva dyr, och det vore godt,

om den endast blefve dyrare för staten, men den blir dyr också för den

enskilda industrien, och där ha vi den nationalekonomiska faran af en sådan

sak. Hvad herr Kronlund vidare yttrade rörande den »subsidiära» betydelse,

som en statens förädlingsverksamhet i Norrbotten skulle äga, var jag ledsamt

nog icke i tillfälle att rätt uppfatta, hvarför jag nödgas förbigå hans yttrande

i denna del.

Men sedan vänder jag mig till d:r Thor Andersson och säger: om en

anordning af föreslaget slag kommer att medföra en mindre anpassning, mindre

smidighet, mindre solidaritet med exportörerna utåt, medföra en ökning af

produktionskostnaderna, som måste inverka på priserna pä den utländska

marknaden, då kommer detta att utöfva sin verkan på hela vår industri och

medföra, att de intäkter, som vi skulle kunna ha af denna industri, blifva i

sin helhet mindre, och att fördelarna för de privata företagarna också blifva

mindre. Däri ligger en mycket stor fara. Nu vill jag villigt erkänna, att

det icke nödvändigt måste gå på det sättet, men det finnes möjlighet

och stor sannolikhet för att det skulle kunna gå pä det sättet. Virkessorte-

ringen är en synnerligen ömtålig fråga för företagaren. Där kunna tillvara-

tagas och sparas stora värden, hvarom den, som icke sett detta på nära häll,

knappast kan göra sig en föreställning. Jag har icke varit vid Grankulla-

viken och sett förädlingen därstädes; en gång var jag pä väg dit men kom

tyvärr icke fram till sågverket. Men däremot såg jag virke därifrån på krono-

parken och frågade en medföljande person: Är detta virke för Grankulla-

viken? Är det kvinta? och mina frågor bejakades. Det virket var sådant,

att man enligt min uppfattning skulle ansett det vara s. k. sågfallande vara.

Jag säger icke, att detta bevisar något, sådant kan hända äfven hos enskilda,

men jag tror, att det är svårare för staten att utöfva en sä sträng kontroll,

att icke värden förloras genom att man åsätter virket lägre rang, än hvad

som verkligen skulle behöfvas.

Jag har sålunda icke alls sett denna sak uteslutande från industriens

synpunkt, utan jag har sett den från landets synpunkt och då äfven från in-

dustriens synpunkt. Jag tror, att ett statens öfvertagande af hela denna för-

ädlingsverksamhet skulle vara olycklig, och jag tror också, att om staten
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ställer sig vid sidan af de enskilda tillverkarna, staten kommer att utöfva ett

tyngande inflytande, som kommer att som resultat medföra, att vi få mindre
inkomster för våra trävaruprodukter än eljest, detta i synnerhet som de en-

skilda kunna uppträda med större solidaritet utåt.

Byråchefen, friherre Hermelin: Domänstyrelsens här omnämnda förslag till

Kungl. Majit innehöll, att Kungl. Maj;t måtte anbefalla den dä sittande kommittén
att taga i öfvervägande, huruvida det skulle vara önskligt för staten att själf

förädla en del virke från statens skogar. Detta var 1908 i juni. Sedan
dess har det blåst mänga vindar i Norrland, och utvecklingen har gått framåt;

den har gått framåt mera än under ett tiotal år förut. Icke så att det skulle

ha blifvit någon särskildt stor ökning af exporten frän öfre Norrland. Kom-
mittén har visserligen med angifvande af e.xportsiffror dragit den slutsatsen,

att från 1905 till 19 10 industriverksamheten i öfre Norrland visat en tendens

till icke obetydlig ökning. Enligt de siffror, som kommittén anfört, utgjorde

exjiorten från Haparanda, Luleä och Piteå skeppningsdistrikt under

år 1905 78,323 standards

» 1906 81,102 »

» 1907 67,879' >>

» 1908 62,843 »

» 1909 SS-165 »

och » 1910 67,327 »

Dä exporten 1910 således var afsevärdt högre än under åren 1908 och 1909,
har kommittén förmenat, att utvecklingen ingalunda varit i nedgående eller

stått stilla utan tvärtom gått framåt i ej obetydlig grad.

Aren 1908 och 190g voro emellertid krisår, och var fördenskull na-

turligt att tillverkningen var dälig. 19 10 däremot var ett mycket godt är,

och dock var exporten icke större än åren före krisen. De angifna siffrorna

visa alltså, att under senare är icke skett någon nämnvärdare utveckling i

detta afseende, men utvecklingen har gått framåt i många andra afseenden,

nämligen bland annat sä, att man bättre kunnat tillgodogöra sig annat virke

än plankor, hattens och bräder. Efter är 1909 ha icke mindre än 4 trä-

massefabriker anlagts i öfre Norrland.

Jag är af den personliga åsikten, att om staten kan undvika att gifva

sig in på en förädlingsindustri, så vore detta nog det lyckligaste, ty det finnes

många förhållanden, som göra det svårt för staten att lika lätt som den en-

skilde tillvarataga alla tillfällen, som äro lämpliga för sådan affärsverksamhet.

Ett godt resultat af sådan verksamhet skulle förutsätta, att vederbörande cen-

tralstyrelse, under hvilken statens skogar stode, skulle få fullt fria händer att

utan vidare påverkan frän högre ort bestämma de former, under hvilka driften

skulle uppehållas, och att styrelsen skulle äga befogenhet helt och hållet öfver-

lämna åt antagen chef för industriverket att ombest\Ta driften och försälja

produkterna utan att annat än i undantagsfall behöfva rådföra sig med styrelsen.

Men det är väl ej gärna troligt, att staten skulle vara villig lämna så vidsträckt

fullmakt, dä det gällde sä omfattande rörelse. Det skulle sålunda enligt min
mening vara lyckligast, om ifrågasatt förfarande icke behöfde ske. men det

kan ju gifvas förhållanden, som skulle kunna göra detta nödvändigt, och det
är sådana förhållanden, som domänstyrelsen synes förutsatt. För närvarande
torde läget emellertid vara afsevärdt olika emot under är 1908. De pris,
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som nu erhållas vid virkesförsäljningar i Norrbotten, äro ju tämligen skäliga,

men det har visat sig vara svårt få afsättning för allt man skulle önska. Med

god vilja torde det dock kunna gå något så när. Beträffande iqi2 års för-

säljningar af trämassevirke ha ])risen ökats rätt afsevärdt. Under det att så-

dant virke frän kronans skogar i Norr- och Västerbottens län år 1908^ be-

tingade ett pris af omkring 4 kr. 50 öre pr kubikmeter vid kusten, ha vid årets

försäljningar betalats 7 kronor. Det går framåt år från år, så att man^har anled-

ning känna sig tämligen tillfredsställd, och synes det alltså icke vara så stora skäl

att för närvarande anordna särskild förädlingsindustri. På sina ställen i Norr-

land får kronan mera för det utbjudna rotstående virket än den begär. Vid

Ångermanälfven har kronan fler än en gäng fått betaldt mer än 100 procent

öfver hvad den begärt. Detta har icke berott pä att herrar jägmästare icke

kunnat taxera skogen, utan bland annat på att vederbörande köpare haft sär-

skildt behof af det gröfre virket utefter vattendraget för att därmed kunna

förbättra sin stocknota, och för sådant ändamål hafva vissa verk emellanåt

betalat nästan hvad som helst. Jag känner flera exempel på att vid köp af

skog på rot betalats ett pris, som varit baseradt på ett grundpris, som med mer

än 200 procent öfverstigit det högsta efter ådalen gällande pris å afver-

kadt virke.

Såsom min personliga åsikt vill jag alltså uttala, att kunna vi undvika

ifrågasatt statsindustri, vore detta lyckligast. Hvad arbetstillfällen för ortsbefolk-

ningen angår, tror jag, att vederbörande skogsförvaltning kan reglera den saken

härförutan. Erhölles tillgång till större antal tjänstemän, kunde virket genom

skogsförvaltningens försorg i större skala synnerligast i vissa orter atverkas

och levereras vid vattendragen, och finge dä bolagen en vara, som kunde

bedömas. Hade man virket framfördt till vattendraget, kunde högsta pris

betalas, enär köparna dä visste, att de betalade för endast användbart virke

och ej dessutom för större eller mindre kubikmassa odugligt sådant. Genom

dessa af skogsförvaltningarna företagna afverkningsarbeten kunde tillfällen be-

redas för befolkningen att erhålla förtjänster. Arbetsprisen i öfre Norrland

ha för öfrigt ökats år för år, så att den duglige arbetaren där uppe i regel

icke har sämre ställdt, snarare tvärtom, än pä andra orter. Saknas dock arbete

på viss ort, har statens skogsväsende i allmänhet möjligheter att bereda så-

dant, för så vidt afsättning till skäligt pris finnes för skogsprodukterna.

Generaldirektör Fredenberg: Jag har i mitt föregående anförande icke

uttalat, att staten borde uppföra ett sågverk för att förekomma arbetsbrist i

Norrbotten, utan var det gent emot inledarens uttalande, att domänstyrelsen

kunde refusera anbuden, om priserna voro för dåliga, som jag antörde, att

detta kunde vara vanskligt nog med hänsyn till den arbetsbrist, som däraf

kunde blifva en följd, hvartill jag som bevis åberopade förhållandena 1 909,

då omkring en million utstämplade träd blefvo osålda i Norrbotten.

Disponent O. Hellström: Byråchefen Hermelin yttrade, att vid något

tillfälle skulle för virke från kronoparker betalats ända till 200 %' utöfver

det pris, som varit gällande för köptimmer. Detta torde väl dock bero på

något missförstånd, ty fullt så galet har det väl ej varit. Saken är den, att

för de olika vattendragen finnas upprättade .standardprisnotor, som ujipgöras

för en längre period i sänder. Köptimnierpriset bestämmes så, att standard-

notans pris med vissa procents förhöjning betalas. Ofta förekomma förhöj-

ningar om 100 %, och det vore ju illa nog, att förhöjning i dess ställe bletve
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200 %. Men än värre om det verkligen i allmänna marknaden gällande

köjitimmerpriset skulle blifvit tredubbelt.

Säkert är i alla fall, att ofta betalas vid kronoauktioner priser, som äro

förvånande, i svnnerhet om man ställer dem i relation till de åsatta törslags-

priserna.

Jag vill begagna tillfället framhålla, att det borde vara fördelaktigt för

både kronan och köparna, om alla utsyningar skedde ett är före försäljningen,

och att sedan auktionerna höllos tidigare på året än nu är fallet. Jag skulle

vilja föreslå juli månad. Jag tror, att detta skulle kunna passa äfven för Norr-

botten. När, som nu sker, auktionerna hällas i oktober, och stämplingsläng-

derna äro tillgängliga jämförelsevis kort tid förut, hafva spekulanterna väl

liten tid på sig för undersökningarna. Och virkesposter, som ej säljas vid

oktoberauktionerna och skola utbjudas pä nytt, komma dä att försäljas först

i november eller december.

Ett annat skäl att hålla auktionerna tidigare är, att de helst borde komma före

de finska. Man borde med tämlig visshet kunna säga, att våra sågverk då,

så vidt möjligt, skulle köpa sitt behof af timmer i Sverige och därefter skaffa

sig reserven från Finland.

Jag skulle slutligen vilja framställa en fråga. Skulle det icke vara skäl

att lämna sågverk koncessioner på längre tid för timmer, pä samma sätt som

skett med trämassefabriker för pappersved? Jag vet, att det finnes mänga,

som ställa sig afvisande mot den tanken, men så mycket är säkert, att om
ett sågverk pä detta sätt skulle kunna säkerställa sin timmerfängst för några

år framåt, vore detta en bättre sakernas ordning än att är efter år hafva

slumpen att räkna med vid kalkyler om timmerkvantiter och timmerpriser.

Byråchefen, friherre Hermelin: Med anledning af det utaf disponenten

Hellström uttryckta tvifvel om riktigheten af hvad jag i förbigående nämnt

rörande det förhällande, att vissa försäljningsposter virke försålts å kronoskogs-

auktioner i Västernorrlands län till sådant pris, att det med ända till 200

procent öfverstigit högsta gällande köptimmerpris efter vattendraget, ber jag

fä meddela, att jag särskildt påminner mig ett fall för 6 å 7 år sedan, då

en försäljningspost från Resele prästbords skog af visst utaf Ängermanälfvens

trävarubolag ä rot betalades med pris, som efter min noggranna undersök-

ning visade sig vara baseradt på ett grundpris, som t. o. m. öfversteg nyss

angifna, och att sådant ej sällan händt och måhända ännu händer efter

Ångermanälfven med därstädes rådande starka konkurrens. Orsaken härtill

torde, såsom jag förut nämnt, bero pä att vederbörande köpare hafva behof

af bättre och gröfre vara samt törhända och dessutom i ej sä ringa grad pä,

förutom mindre tillförlitlig värdering, den vid ofientliga auktioner ej så sällan

skar]it tramträdande — afundsjukan köparna emellan.



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT, ALLM. DELEN 19I3. H. 2— 3.

Om flottning.

Af J. A, jSIelkerson.

Det pågår numer dessbättre en liflig rörelse för att äfven utom den

trånga fackman nakretsen söka sprida kännedom om den hittills så för-

bisedda flottningen. Det må därför tillåtas mig att här söka påvisa

några på flottningen verkande faktorer och framhålla några drag ur flott-

ningens gång och ledning.

Den synes mången så enkel denna flottning. I de stora älfvarna

komma stockarna flytande med vattnet, och en man med en hake fäst

i en lång stång »petar ut» det timmer, som tycks vilja fördröja sig vid

stranden. Hans arbete synes vara bra litet ansträngande och fordra ett

minimum af yrkesskicklighet. De små vattendragen anses flyta fram

mellan djupa bräddar, och vattnet har mer än god hastighet. Flottningen

är här lätt undangjord: lossa några brötar, sen går det af sig själft. Hvad
man sett i ett vattendrag har tillämpning på alla öfriga.

Och ledningen af det enkla arbetet; den kan ju nästan hvilken

praktisk man som helst utföra. Se till att folk finnes just där de be-

höfvas, ställ om att nödig redskap finnes, och res utefter linjen och in-

spektera. Se där allt. — Ja, tyvärr är denna uppfattning allmännare än

nyttigt är. Här behöfves dock om någonstädes plikttroget folk i ar-

betet, utspridda som de äro utefter ett långt, smalt arbetsfält. Här

kräfves ej ringa yrkesskicklighet och arbetsförmannens snabba blick i

kritiska situationer. Här ställes arbetsledarens organisationsförmåga på
hårda prof, och på hans planläggning af driften beror till stor del ar-

betets resultat.

Vid ett föregående tillfälle (Skogsvårdsföreningens tidskrift h. 2,

191 i) sökte jag framhålla några hufvuddrag i flottledens anläggning,

hvars mål är att underlätta flottgodsets framkomst. Härför fordras bland

annat att virket beredes tillräckligt vattendjup, att krökningarna i leden

afjämnas, och att ledningar anbringas, som kunna styra eller samman-
hålla virket. Där vattenhastigheten är för ringa, där motvind hindrar

eller där lugnvatten möter, så att virket ej kan framflyta af sig själft,

måste man ordna för flottgodsets magasinerande i afvaktan på dess

transport öfver lugnvatten medelst bogsering på ett eller annat sätt.
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Hland medlen härför nämndes upprensning af vattendraget från

hindrande föremål, sammanhållandet af vattnet genom minskning af vatten-

sektionen, uträtning af krökar i vattendraget, utläggandet af ledbommar,

anläggandet af olika slag af dammar m. m. Kunde vi nu i flottleden

utföra samtliga nödiga och nyttiga arbeten för virkets utfrakl, så kunde

nog den förut antydda enkelheten i flottningsarbetets ledning och drift

ej vara så alldeles obefogad. Kunde vi genom våra anordningar få

flottgodset att oafbrutet hålla sig i rörelse i vattendragets riktning och

inom det för detsamma afsedda området, kunde vi i våra dammar inne-

hålla allt det vatten, som är för mycket för behofvet, och därpå ut-

släppa det i lagom mängd, och kunde vi i leden anbringa tillräckliga

mottagningsmagasin för virket, där pä vissa sträckor flottningskapaciteten

är mindre än på vattendraget i allmänhet, då vore det ju endast att

reglera virkespåsläppningen i lämpliga mängder, så att icke stockning

genom för stora virkesmassor komme att uppstå.

Så lätt är emellertid vår tli:)ttning ej ordnad, men vi kunna i den

nyssnämnda med byggnader så rikligt försedda flottleden se ett gräns-

fall: det nämligen där den rena flottningskostnaden blir den minsta möj-

liga, men kostnaden för ledens anläggning nätt sitt maximum. Det skulle

dock i de flesta fall erfordras en mycket stor virkestillförsel till ett så-

dant vattendrag, för att möjliggöra amorteringen af och underhållet för

så vidtomfattande arbeten, och vi skulle snart finna, att de anpassats

för ett enda vattenstånd, hvars konstanta bibehållande under flottnings-

perioden ej kan i praktiken ernås. Men lägga vi i flottningsledningens

hand förtroendet att ingripa med lämpliga anordningar under flottnings-

arbetet, behöfva vi ej gå till nyssnämnda ytterlighet vid ledens an-

läggning.

En motsatt ytterlighet emot den här förutsatta leden, som försetts

med byggnader och andra fasta anordningar i mer än riklig mängd, vi-

sar oss ett flottningssätt användt i Finland, som jag sett äfven här i

Sverige. Innan flottningen börjar, anbringar den finske flottaren, »jätken»,

ledarmar af flottgods, för att sammanhålla vattnet eller leda timret, han

sammanlägger flottgodset till fördämningar för att bereda djupare vatten,

där så erfordras, och för att erhålla flottningsvatten. Härvid läggas

stockarna löst på hvarandra, eller sammanhållas de af snodda vidjor.

Allteftersom flottningen framskrider, utflottas äfven dessa byggnader.

Han kallar ock sitt tillvägagångssätt »att bygga leden» och använder

det i synnerhet, där endast en tillfällig flottning förekommer, eller där

leden är särskildt illa försedd med permanenta anordningar för virkets

framkomst. Flottningssättet blir ej billigt, där årliga flottningar före-

komma. Tydligen måste alltså vid en flottleds planläggning stor hänsyn
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tagas till fördelningen mellan den blifvande kostnaden för flottningen å

ena sidan och å den andra för ledens anläggning, så att bästa möjliga

resultat må beredas åt transporten i dess helhet. I ett sådant bedömande

ingå gifvetvis bland annat vattendragets naturliga beskaffenhet, kostna-

den för dess flottbargörande och den blifvande flottgodstillförseln under

en följd af år.

Den välordnade flottleden skall söka fylla flottarens ideal: möjligast

konstanta vattenstånd under största möjliga antal flottningsdygn. Men

som detta ej kan vinnas endast genom ledens goda anläggning, blir

under flottningens gäng hushållning med vatten oftast en nödvändighet.

Grundregeln för hushållningen är denna: intet flottvatten får utrinna utan

att vara virkesförande.

I de vanligen af häftiga flodvatten eller någon gång af motsatt för-

hållande — vattenbrist — besvärade bäckarna och smärre vattendragen

hafva vi därför att genom våra dammar reglera vattenhöjden i en viss

nedom dammen belägen sträckning af leden och genom klok fördelning

af tiden för vattenpåsläppningen fördela flottvattnet i lämpliga mängder

under dessa tider.

I de stora vattendragen kan man ej, såsom i bäckarna genom alt

stänga eller öppna smärre dammar reglera vattentillgängen, utan här

fordras genomgripande arbeten för vattnets lämpliga fördelning, helst

som vattenvariationerna äfven här i många fall äro högst betydliga och häf-

tiga. Just i våra dagar yppas emellertid nya utsikter för genomförandet af

sådana vattenregleringar. I de stora industriella dammar med stora

dämningsområden, som vi hafva anledning hoppas få se utförda i våra

stora älfvar inom en ej alltför aflägsen framtid, kunna vi nämligen vänta

oss en ej ringa nytta för flottningen genom det jämnare vattenstånd

under en förlängd tidsperiod, till hvilken vattenkraftsintresset sträfvar,

som ju sammanfaller med flottningens intressen. Några ord härom ha

framhållits i en kort uppsats i Skogsv. tidskr. iQio, h. 12.

Men äfven dammar för de i flottledernas öfre lopp belägna lugn-

vattnen kunna anläggas för underlättandet af vattenregleringen i de stora

älfvarna. Dessa dammar måste då anlitas efter en gemensam plan för

vattenregleringen och stor hänsyn måste vid denna plans uppgörande

tagas äfven till den närmast en sådan damm liggande delen af leden,

detta .såväl med afseende på den mer lokala flottningens behof af vatten,

som ej kräfver dessa stora och dyrbara anläggningar, som ock på strand-

ägarintresset, hvilket i de flesta fall här beröres i högre grad än hvad
fallet blir för de längre ned i älfven belägna stränderna.

En god hjälp i fråga om vattentillförseln äga vi i den vanligen un-

der flottningstiden inträffande fjällfloden, ehuru äfven denna någon gång



OM FLOTTNING.
'

85

kan blifva alltför häftig och riklig, så att värt flottgods bryter sig ut

ur leden, gående under eller öfver utlagda bomledningar och ledarmar.

Men en del af detta vatten, som kan magasineras, tillvaratages i våra

dammbasänger.

Den flottleden omgifvande markens beskaffenhet och lutningsförhål-

landena inverka äfven pä flottvattenstillförseln. Omgifvas vattendragen

af branta lutningar eller icke vattenmottagande mark, få vi hastiga till-

skott af vatten. Stora myrmarker mottaga och behålla stora vatten-

massor. Men äro dessa myrar torra då de tillfrysa på hösten, riskera

vi att de på våren uppsuga för mycket af värt flottvatten. Äro de af-

dikade, afgifva de för hastigt sitt vatten. Vi få äfven observera, att

sedan ett vattendrag upprensats från sten, bråte och andra hinder för

vattnets afrinnande, vattenhöjden sjunker pä ställen i leden, som förut

kunnat äga tillräckligt vattendjup för flottgodset. I en del nyrensade

vattendrag finna vi, att allt mer flottvatten behöfves för hvarje år, be-

roende på att vattendragets sektion ökas genom själfrensning, sedan ge-

nom flottledsregleringen botten och sidor rubbats. I sädana leder visar

det sig därför ofta, att de inrättade dammarnas utloppsöppningar blifva

för tränga, ehuru från början tillräckliga, hvaraf flottningen hindras och

dammarnas tillvaro äfventyras.

Men huru vi än ordna med vattnet, kunna vi ej alltid undvika svära

rubbningar i flottningens gång. Då vårfloden efter en snörik vinter

vältrar massor af vatten ut i våra bäckar, åar och älfvar, stiger vattnet

häftigt öfver sina naturliga bräddar, äfven om nyssnämnda dammar för

vattnets reglering finnas i vattendraget. Medförde nu detta flodvatten

flottgods, utspriddes gifvetvis detta med vattnet öfver områden, som ej

ingå i flottleden, och pä hvilka vid snart inträfiande nedgående vatten-

stånd virket blefve kvarliggande. Det måste då därefter med tillhjälp

af manskap utvältras i flottleden, ett dyrbart och tidsödande arbete, som

jämte timrets egen åverkan kan, där området utgöres af åker eller äng,

medföra stor skada å växtligheten. Utgöras däremot dessa områden at

mark som mindre skadas, blir ändock arbetet ej lättare, ty här måste

virket ofta nog utvältras ur snårskogen på vidsträckta myrmarker eller

å vattendragets risiga stränder.

Virket slappes därför icke med flodvattnet i sådana vattendrag,

utan det förvaras inbommadt på eller aflagdt vid lugnvatten, eller upp-

lägges det i härför särskildt afsedda »vältor» vid stränderna för att kunna

utsläppas vid lämplig tidpunkt och i för vattendragets flottningskapacitet

lämpliga mängder. Dessa vältor läggas ibland med mot vattendraget

vertikala väggar om ända till 40 ä 50 fots höjd och så, att de hastigt

kunna lossas genom undanslåendet af några få stockar i vältans botten.
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då order därtill gifves af arbetsledningen. Ordern förmedlas numera

ofta medelst telefon, men ännu förekomma härför upprättade »flagglinjer»,

enkla optiska signalledningar för vissa meddelanden, såsom af ordern:

»stopp» eller »klart». Till dammvakten lyder signalen: »öppna» eller

»stäng». Hafva vi däremot att göra med mera »tama» vattendrag, kan

virket utan iakttagande af särskilda försiktighetsmått afläggas vid vatten-

dragets stränder eller på dess is, och här kunna vi i regel börja själfva

flottningsarbetet med vårflodens inträde. Men den förmodan, som ej

sällan uttalas, att flottgodset i de små vattendragen i regel utan vidare

skulle släppas löst, och att flottningen här kunde försiggå utan vidare

omsorger, har föga motsvarighet i verkligheten.

Vattenfattiga vårar äro tydligen för flottningsledningen ej mindre

ogynnsamma än de, som besväras af för högt vattenstånd. Under på-

gående flottning börjar vattnet då stadigt falla, och flottgods, i början

mången gång i mycket små mängder, flyter ej längre öfver skär, stenar

och grund i leden, utan fastnar och gifver upphof till vidare hopning af

virke. Möjligen tillgängligt dammvatten eller inträffande nederbörd för-

mår ej lyfta massan, »bröten», som ökas af tillstötande virke och blir

liggande till nästa års flottning, då den hastigt lossnande stora virkes-

massan kan åstadkomma stor förödelse. Där den kvarligger förorsakar

den ofta att stränderna vid vattendragets sidor svårt sönderskäras af

vatten, som med våld tränger sig fram, eller att vattnet till och med
tar sig nya banor. Eller sätter sig bröten i rörelse med tillhjälp af in-

träffande högt vattenstånd redan under samma år, som den bildats. Den
kan då flytta sig ett stycke nedåt, förorsakande oreda och skada i vatten-

draget. Om någon afslutning af flottningen under sådana år kan rim-

ligtvis ej blifva tal, och dessa rubbningar kunna inträffa i såväl de stora

som de små vattendragen. Jag nämner särskildt detta förhållande gent

emot ett påstående, att slutrensningen skulle utgöra ett fixt tidsmoment

vid flottningens bedrifvande, och kunna räknas som utgångspunkt för

vissa anordningar vid flottningens administration.

1 lämpliga lugnvatten söker man uppsamla sådant stannande flott-

gods för att där magasineras till ett kommande flottningsår, men under

tiden faller det i värde, förorsakar ränteförluster å inköpsvärdet och brist

på råmaterial för sågverkens hållande i drift. Härom några siffror, be-

näget meddelade af sågverksförbundets ombudsman, under uttryckhgt

påpekande att de äro approximativa.

»Tablå», utvisande dels de ungefärliga kvantiteter sågvirke, som un-

der åren 1909— 1910— 191 1 af svenska exportörer^ af trävaror blifvit

framförda till flottled, samt hvilka kvantiteter blifvit öfverliggande i

^ Uppgift angående timmer, som förbrukas af icke-exportörer, kan ej lämnas.
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älfvarna, dels approximativa genomsnittsvärdet på detta timmer pä plats,

där det beräknas kvarligga, samt den ungefärliga förlust, som uppstår

å detta timmer.

År Ungefärlig inmärkning Öfverliggande 3'/,, %
1909 ' 30,700,000 7,300,000 23,7

1910 27,600,000 3,800,000 13,8

191 1 35,800,000 4,500,000 12,6

Summa' 92,100,000 15,600,000 16,9

Antaget värde å sågtimmer på plats, där det beräknas kvarligga Kr. i ,80

Försämring genom öfverliggande från ett år till ett annat

c:a 14 % » 0,25,2

ränteförlust i år å 6 % » o,io,s

sjunkning öfver den normala, minst 2 % » 0,03,6

Kr. 0,39,6

eller för öfverliggande 15,600,000 timmer c:a kr. 6,177,600: — , utgörande

under åren 190g— 19 10—191 1 en beräknad genomsnittsförlust af

2,059,200: — kronor.

Nedläggandet af kostnader på nödiga flottledsarbeten och en intensiv

drift af själfva flottningsarbetet kunna ej alltid varaktigt förekomma dessa

missförhållanden. Sålunda är i en del vattendrags öfre lopp den s. k.

tvååriga flottningen ännu regel. Anledningarna kunna vara växlande

i olika vattendrag. Där isförhållandena göra, att flottningen i dessa

öfre vattendragsdelar kan hinna ned till i detta afseende bättre lottade

trakter först sedan flottningen därifrån hunnit långt på väg ned mot sitt

slutmål, där måste det försenade flottgodset kvarstanna i förväntan på

nästa års flottning, dä det vid flottningens början kan förena sig med
det bättre situerade virkets transport. Klart är, att platsen för det öfre

virkets slutpunkt kan växla med olika år och flottgodsmängder, men
oftast blir ändock en bestämd plats nödig att fixera för den öfre flott-

ningens afslutande, ty magasineringen af det öfverliggande virket kan ej

ske hvar som helst i leden, utan fordrar lämpliga lugnvatten eller vikar

i vattendraget.

En annan orsak till tvåårig flottning är den, då allt i leden befint-

ligt flottgods ej hinner utsorteras så fort, att icke stora mängder måste

' Storstrejksåret.

' Skillnaden i timmerfangsten de olika åren utjiimnas af behållningarna vid såg\'erken.
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kvarhållas i lämpliga lugnvatten uppåt leden, hvarifrån det,^ sedan skilj-

ningen fortskridit, ej hinner nedföras och utsorteras under året. För att

råda bot härpå måste dyrbara nybyggnader och rensningar göras för

att anordna vattendraget till ett års flottled. I det förstnämnda fallet

äro nämligen alla utförda arbeten afsedda för högvattenstånd i såväl den

ettåriga delen som i den öfre tvååriga, åtminstone i den senares öfre

lopp. Men med växande virkesmassor måste flottningen fortgå äfven

vid lägre vattenstånd. Fullständig ombyggnad af hela vattendraget eller

stora delar däraf blir alltså nödvändig.

I det senare fallet måste skiljningsanordningens kapacitet ökas, hvilket

alltid kräfver stora kostnader och ibland ej låter sig göras till följd af

bristande utrymme vid skiljningsplatsen.

Det äldsta .sättet för bedrifvande af flottning var säkerligen det för

gårdens eller byns behof afsedda. Flottningsvägen var relativt kort och

arbetet bedrefs af några få man. Manskapet följde det i vattendraget

nedlagda virket, höll sig hufvudsakligast pä dess öfre del, lossade brötar

och landrensade leden, allt efter som det medhanns. Men det sålunda

lösgjorda virket kunde efter ej lång färd nedåt återigen stanna, lossas,

stanna, o. s. v. Detta sätt att flotta förekom ännu för endast några år

sedan i en och annan af våra allmänna flottleder, äfven vid flottning af

betydande virkesmängder, men torde dess bättre nu vara öfvergifvet.

Vid detta flottningssätt rann mycket vatten bort utan att vara virkes-

förande, och massor af virke låg hvilande, medan goda flottvattenmängder

onyttigt utströmmade.

Numera vilja vi utnyttja allt det framrinnande flottvattnet och flotta

för den skull utefter hela linjen samtidigt. Undantag härifrån måste ju

göras, då flottgodsmängden är jämförelsevis liten i förhållande till flott-

ningsvägen, och det utefter hela leden utplacerade manskapet alltså ej

skulle blifva fullt sysselsatt med den obetydliga virkesgångens skötsel.

Vi nödgas då inskränka arbetet till allenast vissa delar af vattendraget,

men dessa få under inga villkor tagas så korta, att flottningens af-

slutande nedåt vattendraget afsevärdt försenas, hvarigenom de af den

försenade flottningen berörda strandägarna kunna komma att lida onödigt

intrång och skada.

Emellertid, sedan flottningen öfver en viss del af leden verkställts,

vidtar > slutrensningen » : utfraktandet af det i denna del vid stränderna

och i mindre brötar kvarliggande flottgodset. Denna slutrensning fort-

sätter, där den låter sig utföras, nedåt i vattendraget, allteftersom
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flottningen fortgår. Att den emellertid ofta nog ej kan genomföras, visa

äfven nyss anförda siffror.

Kör att i någon mån belysa arbetsledarens uppgifter framhåller jag

här i största korthet några drag ur flottningens gång och hänvisar till

följande skiss öfver en del af ett vattensystem med allmänna flottleder.

Distriktsområden äro å skissen n:ris i, 2, 3 och 4, som begränsas

af infallande bivattendrag a och e; samt a, b, c och d af hvilka b inne-

fattar sjön, i hvilken c infaller. Dessa distrikt vilja vi kalla »naturliga '.

De afse en rättvis fördelning af flottningskostnaden med afseende på de

särskilda skogstrakternas läge vid flottleden. Arbetskostnaden för ut

flottningen från skogar, belägna t. ex. omkring b anses nämligen ej böra

sammanblandas med sådana kostnader för skogar vid d, i synnerhet om
dessa skogar tillhöra skilda ägare. Den mycket omtalta : enhetsindel-

ningen» tar däremot hänsyn till den svårighet vid flottningen, som olika

virkessorter och dimensioner erbjuda.

Ett eller flera af dessa distriktsområden kunna falla under ett ge-

mensamt arbetsområde, i hvilket arbetet ledes af en flottningsdistrikts-

chef, hvilkens uppdrag är synnerligen kräfvande, om han rätt skall sköta

detsamma. Han skall ovillkorligen under arbetets gång vistas inom

arbetsområdet; han skall, ej på förhand väntad och äfven nattetid, in-

finna sig på kritiska eller eljest viktiga ställen, såsom vid dammar, där

dammvakten skall göra sin skyldighet, så att icke vattnet stiger öfver

landarmarna och dammens bestånd riskeras, eller hos spelflottarlagen,

som under rådande motvind kunnat dåsa till, så att de ej skyndsamt

utnyttjat inträffad vindstilla eller medvind, i alla händelser vissa om sin

timpenning, där detta betalningssätt användes. De raska flott7iingsfdr-

mätmen skola uppmuntras i sitt ofta mycket sträfsamma arbete, de mindre

raska eller omtänksamma särskildt öfvervakas. I god tid skall han hafva

sitt manskap samladt, för att just då flottningen kan börja, den utan en

timmes dröjsmål må komma i gång. Men en ej obetydlig penningeför-

lust kan uppstå för flottningen genom denna tid af beredskap, under

hvilken manskapet visserligen kan sysselsättas med något arbete till för-

mån för flottningen eller flottleden, hvilket dock alltid blir relativt

dyrbart, utfördt som det ofta nog blir under därför ogynnsam årstid,

mindre lämpligt vattenstånd m. m. Distriktschefen skall nu anordna

flottningen: han .skall tillse att manskapets fördelning utefter leden är

den lämpligaste. Vid tappställen», stoppbommar, ränndammar, spar-

dammar, vid vattenverk och broar, vid svåra krökar i vattendraget eller

på andra kritiska ställen, vid utvältningsplatser, öfverallt där de erfordras

Skogsvtträs/iui-ninsens tidskr., Altin. delen iqlj. 7
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skola vakter eller hela arbetslag finnas utsatta. De skola kunna hållas

i kontakt med hvarandra för att kunna lämna meddelanden om hjälp,

där så erfordras, om virkesgången m. m. Distriktschefen skall ordna

för sitt folks härbärgerande och proviantering och detta ofta nog pä svår-

tillgängliga, från bostäder och kommunikationer afsides belägna marker.

Har däremot manskapet inlogerats

hos befolkningen i gårdar i byarna,

har han ofta svårt att fä dem has-

tigt nog samlade vid tillfällen af fara

i leden. Han skall förflytta sitt man-

skap mellan olika distrikt, som ligga

under hans ledning allteftersom ar-

betsbehofvet kräfver.

Distriktschefen skall kontrollera,

att flottgodsägarnas uppgifter om
vid leden aflämnadt virke äro riktiga,

såväl med afseende på antal som

distrikt, pä hvilket afläggningen upp-

gifvits hafva skett. Där s. k. »tum-

ningsföreningar» finnas, är han dock

fri från detta ansvar.

Distriktschefen skall låta föra rä-

kenskaper öfver flottningskostnaderna

å sina distrikt. Till dessa och en

del härmed sammanhängande frågor

återkomma vi, sedan en kort öf-

versikt lämnats öfver flottningens be-

drifvande.

Se vi nu på hur Jiottningcn

bedrifves i det anförda flottningsom-

rådet (se vidstående skiss), så finna

vi, att det lilla c-distriktet befinner

sig väster om en hög bergås, och isen går sent af denna bäck, så att

en liten del flottvatten måste sparas i dammbassängen vid sjöns utlopp

för detta virkes flottning nedåt b, hvars virke ej kunnat vänta på c-di-

striktets. Finnes tillgång till detta vatten, eller få vi lita på, att vår-

regnet gifver oss tillräckligt sådant.? Det beror på den blifvande neder-

börden. Det beror äfven på, huruvida nattfroster inträffa under flott-

ningstiden, i hvilket fall mycket af den beräknade flottvattenmängden

går förlorad. Distriktschefen far afgöra frågan.

Flottningens början i distriktet b har hindrats därigenom, att å det

Fig. I.
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ej långt nedom sjön belägna lugnvattnet flottgods i flera hvarf på hvar-

andra aflagts på isen, som nedtryckts däraf. Vid ett ovanligt tidigt på

vårsidan inträfifadt töväder har ny is bildats, så att allt virket ligger fast

omslutet af ett osedvanligt tjockt islager. Slutligen har virket genom

issmältningen blifvit fritt och ligger löst i leden, men ett följande år ut-

färdas förbud mot afläggande af virke på detta lugnvatten. Dammen
för den lilla sjön pådrages för lämpligt flottvatten, därvid iakttages en

på föregående års flottning vunnen erfarenhet om antalet timmar för

virkessläppningens börjande efter vattenpåsläppningen, och hvarom an-

teckning möjligen finnes i dammkojan. Finnes ej sådan anteckning, får

den erforderliga tiden genom försök konstateras. Iakttages ej denna

försiktighet, händer det lätt att flottgods, som »tappas» ur dammen, hinner

nedåt leden, imiati vattnet hunnit utfylla alla hålor och vikar, och bröt

kan då bildas i det för grunda vattnet, dit timret väl hunnit men ej

behöfligt flottvatten.

Då dammen för den lilla sjön manövreras så, att dess vatten väl

utnyttjas, ger den tillräckligt flottvatten ät såväl b- som a-distrikten, ja,

det kan ibland vara verksamt ända nedåt 2-distriktet.

I distriktet d hafva vi en vild bäck med oafbrutet fall, och då

damm ej finnes, måste flottningen ske synnerligen raskt för att hinna

utnyttja det framrusande vattnet. Här är därför virket upplagdt i dessa

lättlossade vältor, som få lossas endast på bestämd order i mån som
arbetsledningen vågar, för att icke brötbildning skall uppstå på en del

grunda eller steniga ställen. Men bildas ändock dessa brötar, måste

det genast ordnas så, att en öppning beredes förbi bröten för att icke

denna skall växa till oerhörda dimensioner, hvarom vi i åtskilliga älfvar

haft svåra erfarenheter. I föreliggande fall finnes äfven ett ytterligare

skäl för denna försiktighet: a=distriktet kan nämligen ej mottaga oin-

skränkt stora eller oväntadt tillströmmande virkesmassor, ty dess flott-

ningskapacitet är för ringa härför, dels måste hänsyn tagas till befintlig-

heten af en flottningsränna på distriktet, och denna fordrar jämn »mat-

ning» af flottgods. Själfva ränndammen har endast helt litet vattenom-

råde, och den ett stycke ofvanför dammen belägna »stoppbommen» för

reglering af virkespåsläppningen har tyvärr äfven den endast ringa om-

fattning. Från dessa båda ställen kan alltså virkessläppningen endast

delvis regleras. Påpasslighet och omtanke hos distriktsledningen fordras

här. En obetydlig försummelse hos någon af det utposterade man.skapet

kan förorsaka stora rubbningar i flottningens jämna gäng.

Medan flottningen pågick i nyssnämnda grupp a-d, inkom i 2-di-

striktet flottgods i stora mängder från distrikten 3, 4 och e, och då
vid a:s utlopp i 2 intet lugnvatten finnes, som kan mottaga flottgods.
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komma stora virkesmassor att oemotståndligt inflyta i vårt 2-distrikt.

Står nu vattendraget 2, 3, 4 och e under annan ledning än a-d systemets,

inträffar det lätt, att slutflottningen i 2-distriktet genomförts, innan flott-

ningen i a-d är färdig. Ledningen för ad systemet nödgas då ofta nog

bedrifva sin flottning i vattendrag (2 och i samt nedomliggande), i hvilka

flottningen skall besörjas af andra flottande, eller nödgas dessa sistnämnda

föranstalta om en ytterligare flottning i sitt vattendrag, detta till dess

att I, 2, 3 flottningen upphunnits. Vid gemensam ledning af de båda

systemen hade manskap i rätt tid kunnat fördelas mellan dem, så att

slutflottningarna samtidigt råkats vid a:s utlopp.

I 2-distriktet hade tillfälliga bomledningar utlagts vid stränderna och

deras läge afpassats efter det för året rådande vattenståndet. Ändock

kunde det icke hindras, att mycket virke blef liggande på en del sträckor

af stränderna, då vattnet vid vårflodens hastiga aftagande betydligt

sänktes. Skall distriktschefen låta nedrulla det i vattendraget eller icke?

I förra fallet får han det säkert utflottadt, men det kostar pengar; låter

han det ligga kan en kommande fjällflod föra ut det i strömfåran utan

några kostnader. Men kommer tillräcklig sådan flod detta år.' Distrikts-

chefen får taga ståndpunkt till frågan.

Bestämmer han sig emellertid för att låta utvälta flottgodset frän

land, skall dock ej allt sådant lossas. Vid stränderna och å grund i

älfven skall sådant flottgods kvarlämnas, som kan tjänstgöra som led-

ning, styrning, för nytt tillrinnande virke, som eljest skulle lägga sig å

dessa platser, men oordnadt och planlöst. Sådant kvarlämnadt flottgods

kallas landtimmer, landbrötar; i vattendraget styrbrötar m. m. Gifvetvis

få ej dessa ledarmar upptaga afsevärdt stora massor virke, hvilka ju på

sådant sätt skulle hindras från att nedflottas i rätt tid.

Vid distriktets nedre del, där ängsmarker finnas i stor utsträckning

vid vattendragets stränder, hafva strandägarna åtagit sig att mot viss

årlig ersättning hålla sina stränder fria från flottgods. I ersättnings-

beloppet inbegripes ofta äfven ersättningen för möjligen uppkomna skador

ä åker och äng. Åtagandet kallas på en del platser för »uthållning»

(af flottgodset) och är ej utan betydelse vid flottningsadministrationen.

Men slutligen nedkommer landrensningen till i -distriktet, där virket

kan mottagas i rätt afsevärda mängder i det härför inrättade magasinet.

Här möter ett nytt slag af flottning: virkets förande öfver den stora

sjön medelst bogsering på ett eller annat sätt, sedan det måhända ge-

nomgått särskiljnhig mellan olika ägare, äfven dessa procedurer viktiga

grenar af flottningstekniken. Utrymmet medger oss emellertid icke att

här söka få en inblick på dessa områden.

Det beroende af hvarandra, som här visats vara rådande mellan

I
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distrikten a t. o. m. d beträffande flottningens gång, visar tydligen, att

denna grupp bör omfatta ett gemensamt arbetsområde under eii distrikts-

chefs ledning eller under flere, subordinerande under en gemensam chef.

Vi hafva äfven visat, att i många fall, och särskildt i det här anförda,

2-distriktet bör läggas under samma arbetsledning, som den för ad.

Lika väl som vi kunna finna af naturliga förhållanden betingade

distriktsområden, kunna vi sålunda påvisa områden för arbetsledningens

omfattning, hvilka måste stå under en gemensam ledning.

Denna arbetsledning skall låta föra mellan distrikten noggrant för-

delade räkenskaper öfver flottningen, hvilka jämte omkostnader, skade-

ersättningar m. m. samt distriktets underhållskostnader, utgöra den rena

flottningskostnaden, som, fördelad på antalet flottgodsenheter, som under

året genomgått distriktet, utgör själfva transportkostnaden pr enhet.

Denna, den verkliga flottningskostnaden pr enhet varierar alltså i regel hvarje

år. Till denna lägges den s. k. taxan, som utgöres af amorterings-

kostnaden för distriktets anläggning, fördelad på det antal flottgods-

enheter, som vid ledens anordnande antogs komma att utgöra medel-

talet pr år af under amorteringstiden framfördt antal flottgods. Denna,

den beräknade afgiften, är sålunda oförändrad under en viss, relativt

lång tidsperiod. Tillsammans utgöra de båda afgifterna hela kostnaden

för vår flottgodsutfrakt genom distriktet. Vi böra observera skillnaden

mellan dessa båda afgifter: den förra, den verkliga, rörande sig om kost-

naden för själfva transporten på den utflottade vägsträckan, distriktet;

den senare, den beräknade, omfattande kostnaden för ledens anläggning.

Den verkliga flottningskostnaden, utlagd för just det virke, som

utfraktas genom distriktet, bör ej i sig upptaga andra kostnader än så-

dana, som förorsakats af detta virke, och hit hör sålunda äfven distriktets

andel i kostnaden för dammvakten, som reglerat påsläppning af flott-

ningsvatten för flera distrikt, motsvarande andel i kostnaden för dammens

underhåll o. d.

För den beräknade kostnaden, amorteringskostnaden, finnas däremot

skäl att frångå distriktet som grund för anläggningskostnadernas fördel-

ning. Flera distrikt kunna nämligen lämpligt sammanslås till hela bygg-

nadskomplex, dock inom rimliga gränser. Ett skäl har anförts för att

den ofta nog mj^cket dryga kostnaden för dammen bör påföras ned-

omliggande distrikt.^ Anläggningen af regleringsmagasin afser ej alltid

endast det nedre distriktet. Förbättringar på ett öfre distrikts flottnings-

kapacitet genom verkställda sprängningar m. m. kan förorsaka den för-

delen åt nedanförliggande, att dessas flottningstid förkortas genom den

på.skyndade ankomsten af flottgodset från öfre distrikt. Det är sådana

' Några ord härom finnas i .årsskrift tor Föreiiiiij^en för skogsvånl i Norrlaml, 190S.
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distrikt, som i amorteringsafseende borde kunna sammanslås i vissa, ai

förhållandena berättigade grupper. Men drifves denna sammanslagning

för långt, komma vi till stora orättvisor och rena absurditeter.

Förutom de båda förutnämnda områdena, distrikts- och arbetsområdet,

märka vi ett tredje slag, hvars betydelse hittills alldeles förbisetts som

sådant, nämligen det administrativa området, förvaltningsområdet, flott-

ningsföreningens.

Om dessa sistnämnda områden bestämmer gällande flottningsstadgas

§§ lo, 13 och II, men endast till § 10 har hänsyn hittills tagits, då

flottningsföreningarnas verksamhetsfält utlagts. Denna paragrafs lätt upp-

fyllda villkor är endast att de (»två eller flere», enligt flottningsförfatt-

ningens § 10), som låta flottgods framflyta i allmän flottled, skola utgöra

en förening. Med denna bestämmelse som grund gifves ofta för distrikt,

sådana som b, c och d, tillstånd att tillsammans utgöra en flottnings-

förening, en förvaltningsenhet. Ett ej ringa antal föreningar äro bildade

af distrikt, sådana som a t. o. m. d. Men till bestämmelsen i § 13 har

ej hänsyn tagits. Denna paragraf bestämmer, att enhvar i föreningen,

som deltager i flottningen, skall med sitt flottgods ansvara för den flott-

ningskostnad, som äbelöper honom. Vid i enlighet med stadgans be-

stämmelser bildade föreningar kan därför flottgods kvarhållas som pant

för flottningskostnader, som skola förskottsvis utbetalas. Detta kvar-

hållande sker då i mottagningsmagasin, sädana som det i öfre delen af

I -distriktet, eller i eljest lämpliga lugnvatten. Vi hafva dock i vårt land

en mängd små flottningsföreningar, där detta kvarhållande ej låter sig

göras af skäl, som här ofvan visats vid frågan om flottningen i 2-di-

striktet. Bestämmelsen i § 13 kan alltså ej efterlefvas. Att emellertid

föreningen tillförsäkras nödigt rörelsekapital, i trängande fall genom ut-

nyttjandet af denna rätt att kvarhålla virke, inverkar ej endast på dess

medlemmars inbördes förhållande till hvarandra utan kan äfven beröra

det allmänna intresset. Det har nämligen inträffat, att till följd af en

förenings bristande penningtillgång och däraf följande oförmåga att upp-

sätta tillräckliga arbetsstyrkor, allmän egendom hotats med allvarlig

skadegörelse.

I § 1 1 girves åt flottningsföreningen ett vidsträckt verksamhetsfält

samt meddelas bestämmelser om tillsättandet af styrelse, utseende af

syssloman och skiljeman, verkställandet af vissa anmälningar m. m. Det

har väl knappast varit lagstiftarnas mening, att denna vidlyftiga apparat

skall verka inom ett område, som från arbetsledningssynpunkt är olämp-

ligt, och som ej medger fullföljande af gifna bestämmelser om dess ad-

ministration.

Jag har här vidrört några episoder ur flottningens drift, och lämnat
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några synpunkter angående dess inordnande under trenne slag af om-

råden. Jag har äfven sökt lämna några grunder för arbetets studerande.

Har jag lyckats påvisa, att flottning för att rationellt bedrifvas ställer

stora kraf på ledningen af densamma, och att den ej är så enkel att

enhvar, som endast snuddat vid någon del af hithörande frågor, kan ha

skäl att anse sig som fackman på hela området, då har jag nått det

mål, som jag här uppsatt för mig. Ty för att föra flottleds- och flott-

ningstekniken samt flottningsadministrationen framåt, måste vi inse och

erkänna, att dessa frågor lika väl som andra trafikleders skola behandlas

af män med verklig erfarenhet och kunskap på området.

Leksand i juli 191 2.

Om vår missvisande skogsstatistik.

Af R. LUBECK.

I det bidrag till Sveriges officiella statistik för är igii, som rör

jordbruk och boskapsskötsel, förekomma några uppgifter om vidden af

verkställda jordförbättringar, hvaribland äfven upptages under året verk-

ställd skogssådd och skogsplantering.

Vid en jämförelse med de uppgifter, som skogsvårdsstyrelserna lämna

rörande dessa arbeten, visar det sig emellertid, att högst väsentliga

skiljaktigheter förekomma, som i hög grad förringa värdet af ifråga-

varande statistik. Uppgifterna äro ej för hvarje län jämförbara, enär de

å båda hållen i flere fall äro ofullständiga, men nedanstående samman-

ställning af uppgifterna från de län, för hvilka jämförelse kan ske, ut-

visar, att de jordbruksstatistiska uppgifterna angifva betydligt mindre

areal skogsodlad mark, än de från skogsvårdsstyrelserna lämnade. Här-

till kommer, att sistnämnda uppgifter afse endast enskildes marker, då

däremot de jordbruksstatistiska skola afse hela landet, kronans och andra

allmänna skogar inberäknade, hvarför skillnaden blir afsevärdt större än

tabellen utvisar.

För öfriga, här ej angifna län finnas endast ofullständiga eller ej

jämförbara sifiror.
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Enligt skogsvårdsstyrelsernas berättelser uppgår all å enskild mark

till styrelsernas kännedom kommen skogsodling till 32,235 hektar, enligt

uppgift frän Kungl. Domänstyrelsen har skogsodling å allmänna skogar

det ifrågavarande året^ verkställts å 4,887 hektar, tillsammans således

37,122 hektar, då däremot jordbruksstatistiken angifver summan till

endast 22,081 hektar, en skillnad således på ij;,o^i hektar.

Stockholms ..

Uppsala
Södermanlands
Östergötlands...

Kronobergs ...

Kalmar norra

Kalmar södra

Skaraborgs

Västmanlands
Kopparbergs ...

Västernorrlands

Jämtlands

Enl
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Från Norsk Forstmandsforenings skogsexkursion
13— 17 september 1912.

Af Uno Waij.mo.

L'ndertC( kliad hude af »NorNk Korstmandstbrening» mottagit vänlig inbju-

dan att som l''oreningens gast deltaga i planerad utfärd 13— 17 sistlidne sep-

tember. Samlingen skedde den 1 2 september pä kvällen i Kongsvinger, och

färden inleddes omedelbart med en »välkomstsexa». Klockan 7 följande mor-

gon skedde starten med extratåg till Brandval station, hvarifrån med skjuts

fortsattes till Nes-skogen, som omfattar cirka 6,000 har och äges af And. H.
Kiser & C:o. Sedan 1899 utöfvas den skogliga tillsynen i dessa skogar af

.skogforvalter, numera skogsinspektör i det Östenfjeldske Thv. Kiger, Hamar,

hvilken var färdledare såväl denna dag som de tre följande. Före nyss

nämnda är hade afverkningsformen bestått i hufvudsakligast timmerbläd-

ning, men efter sagda tid hade man sökt öfvergä till rationell bläd-

ning, samt gallringar i yngre bestånd. Fig. i uppvisar ett T2o-ärigt gam-

malt Ijestånd samt till höger en gruppföryngring från 1880. P'ig. 2 visar

det s. k. Fossffiterbeståndet, som genomblädats 3 gånger, 1891 med 49,6

ni., 1901 med 49 m3 samt igii med 155 m3, allt per har. Efter sista

genomhuggningen återstå 212 m.3 per har. Inom beståndet förefinnas flera

vällyckade föryngringar äfvensom en del grupphuggningar från sista afverk-

ningen. Fig. 3 framställer en amfiteatralisk blädningsföryngring, som blef inledd

1880 och fortsattes med luckutvidgningar 1899, 1904 och ig 11 och framhäfver

sålunda den ideella blädningsvisa föryngringsformen. A figuren återfinnes bilden

af herr Kia^r själf, liksom äfven i nästa fig. 4, tagen från ett annat bestånd, där

likaledes synes vacker blädningsföryngring med luckutvidgning från 1899 och

191 1. Fig. 5 uppvisar ett äldre genomblädadt bestånd med invandrande för-

yngring och på alla kanter omgifvet af blädningsföryngringar. Partiet är i

tur för afverkning, men då träden ännu stå i god växt, och då föryngringen

iinnu icke kräfver deras borttagande, får afverkningen anstå ännu en tid. Sedan

däretter det vackra s. k. Overaasbergsbeståndet besetts var exkursionen för

dagen ändad, och man samlades vid »skogbestyrer» -bostaden för inmundigande
af Irukostmiddag, dukad pä långbord i det fria. Därefter återresa till Brand\al,

och därifrån med ordinarie tåget till Elverum, dit ankomsten skedde kl. 11

pä aftonen. Dagen blef således fullt utnyttjad.

Följande dag besöktes en allmän skog, Elverums prästgårdsskog, som sor-

terar under Hedemarkens skogsförvaltning (Thv. Kiasr). Efter att hafva be-

sett åtskilliga gallringsbestånd, närmade vi oss det virkesrika »Svarthultet •

och fingo bese en vacker blädningsföryngring, fig. 6, med utpräglad amfi-

teatralisk uppbyggnad. »Svarthultet», som därefter närmare studerades, inne-

har nu vid 70 års ålder en kubikmassa af 495 kbm., hvilken tydligtvis var

alltför stor. Starkare genomhuggning ansågs därför vara af nöden snarast

möjligt. En vacker gruppföryngring utan »kritisk» rand ujipvisades, fig. 7.

I vagnar skedde återfärden till Elverum, i hvars festivitetslokal Elvarhcim
stor middag var anordnad, till Inilken bl. a. chefen för Norges skogsväsende,
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skogdirektör Saxlund, mottagit inljjudning. Festen blef synnerligt animerad,

och mänga tal höUos, belysande norska skogsskötselns framätsträfvande under

senare tider och de banbrytande norska skogsmännens arbete. Som ett be-

vis för det intresse, som besjälade de norska skogsmännen för broderlandets

insats i skogsbrukets utveckling, fick undertecknad af Norsk Forstmandsforening

mottaga en ståtlig silfverpokal.

F^öljande dag ägnades till besök å egendomen Solberg, som sedan 1907

äges af skogforvalter Thv. Kiasr. Egendomens skogsmark omfattade 650
hektar, hvars tidigare behandling närmast bestått i misshandling, äkta dimen-

sionshuggning i \ärsta form. Tack vare markens beskaftenhet har emellertid

skogen förmått att föryngra sig själf äfven pä de minsta öppningar, hvilka nu

vid senare huggningar utvidgats, hvarvid återväxten friställts. Det blef en

mycket intressant dag, i Solbergs skog. Den nye ägaren hade väl användt

tiden efter 1907, men det skulle föra oss för långt att här ingå i enskildhe-

ter. Några bilder från skogen hafva emellertid ställts till förfogande. Fig. 8

utvisar gruppvisa föryngriiigar med kvarstående rester af gamla beståndet.

F"ig. 9 visar den på »Forstmandshaugen-i i Solbergs park af nuvarande

egendomsherren resta bautastenen till minne af pioniärerna i Norges skogs-

bruk. Där stå att läsa namnen J. B. Barth, Mejdell, Asbjörnsen, Schiötz,

Giertsen och Mårtens. Fig. 10 visar gran föryngring under skydd af björk,

som gallrats.

Fjärde dagen ägnades ät utflykt till den vid Mjösens strand utomordentligt

vackert belägna Ringsakers prästgärdsskog, Ringsakermarken, 26 kilometer norr

om Hamar. Skogen har en totalareal af 150 har, uppdelade på 3 skiften.

Det första af dessa uppvisade en kubikmassa af 170 m 3 per har med 3 °4,

ärlig tillväxt. För skogen i dess helhet har afkastningen under de senaste

10 åren i genomsnitt ujjpgätt till 16,50 kronor per är och hektar netto. Det

skogsbrukssätt, som tidigare användts, har varit dels kulisshuggning, dels

grupphuggning. I senare tid har man dock mera gått öfver till blädning för

att därigenom undan för undan få de ensäldriga beständen omvandlade till

olikäldriga. Fig. 11 utvisar en blädningsföryngring. A fig. 12 kan iakt-

tagas gruppföryngring efter blädning. firuppen är nu utvidgad genom »ring-

huggning» för att genom fortsatt naturlig föryngring gifva framtidsbeständet

den amfiteatraliska beståndstypen. Fig. 1 3 framvisar en äkta blädningsskog.

Marken är öfverallt täckt af äldre och yngre träd, ingenstädes öppningar el-

ler obeväxta ytor, utan öfverallt står ett träd och växer. Nyss nämnda bild

är tagen före sista genomblädningen (191 1). Sedermera har blädningsgrup-

pen utvidgats genom borthuggning af 3—4 granar, se fig. 14.

Sista eller femte dagen ägnades till besök å Stange sockenallmänning
med en areal af öfver 12,000 hektar, af kommunen inköpt 1822. I skog-

forvalter Kicers ställe trädde denna dag skogforvalter H. Chr. Borchgrevink
som färdledare. Ända till 1860 hade skogen varit utsatt för hårda afverk-

ningar, men efter sagda är kommo fredningsbestämmelser till stånd, yttrande

sig hufvudsakligast i förbud för afverkning under viss dimension, en bestäm-

melse, som dock ej har verkat uteslutande gagneligt. Efter 1895 sattes emel-

lertid denna bestämmelse utom kraft, hvarefter en mängd större och mindre
grupphuggningar anlades. Sävidt möjligt har emellertid nu den rena grupp-

huggningen öfvergifvits, enär den gruppvisa föryngringen försväras af ogräsväxt

och beteskreatur, hvarför man nu vid blädningarna söker att fä föryngring i

I
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gäng utan att egentligen öppna luckor, förrän återväxt har infunnit sig a

platser, där skogen blifvit glesställd. De gamla blädningshuggningarna, äfvcn

om de till sin natur voro dimensionslilädningar, visa särdeles vackra resultat

licträlfande föryngring (fig. 15, 16 och 17) beroende dels af den höga di-

mensionsgränsen (16 fot II tum), som alltid lämnade godt föryngringsmaterial,

dels af vedhuggningen, som följde timmerhuggningen och bortrensade allt

skräp, som var för dåligt till timmer och ingen utvecklingsmöjlighet hade.

fig. 18 utvisar en »blädningsglugg», där föryngringen först vid sist skedda

huggningen kan sägas vara inledd.

Här företedda 18 st. bilder äro lånade ur det vackert utstyrda och väl

affattade tryckta programmet, broschyr om 84 sidor, som tillhandahölls del-

tagarna och tjänade till ledning under exkursionen. Densamma minner om
en högeligen intressant och utomordentligt \äl planlagd och ordnad utfärd

till norska skogar, och den minner tillika om att norska skogsbruket är stadt

i raskt framåtskridande och att \ärden af Norges skogar är lagd i skickliga

händer.

Thv. Kiar foto.

Fig. I. Till höger gruppvis föryngring frän år 1880, till vänster af-

verkningsbart, 191 1— 12 delvis afverkadt l20-.irigt bestånd.
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Fig. 6. illädningsföryngring. SvarthoUet
Chr. Grundsetli foto
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Skogsii.h-ds/or.-iiiitsens Ti,lskn/t, allin. dflri, igij.
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Fig. 8. Gruppvis föryngring med öfverståndare.

Thv. Ki^T foto.

1- Ig. y. rurslinainia>tein
I hv. Kisr tolo.
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Fig. II. Bladningsföryngring.
Thv. Kiscr foto.
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Fig. 13. llurjai

Fig. 14. Utvidgad ungskogsgrupp. De närmast stående träden
äro nu borttagna.



NORSK FORSTMANnSFORENINGS SKOGSEXKURSION I9I2. III

Fig. 15. Föryngring vid bläilninj;

Thv. Kia:r foto.

Fig. 1 6. Föryngring vid blädni
Thv. Kiscr foto.

amt kvarstående rest af äldre beståndet.
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Thv. Kia:r folo.

Fig. 17. Blädning. Sista afverkningen är föreslående.

Ihv. Kiser foto.

Fig. 1 8; BlädningslucUa



SKOGSVÄRnSFÖRENINGENS TIDSKRIFT, ALLMÄNNA DELEN, 1913, H. 2— 3.

Skogsbrukets räntabilitet.

Det är icke undertecknads afsikt att ingående afhandla frågan om skogs-

brukets näntabilitet. Jag ämnar icke ens flyktigt behandla saken, ty utrym-

met tillåter det icke. En annan gäng skall jag kanske återkomma. Jag har

visserligen i tidningspressen framlagt min åsikt i frågan, men dä densamma
är den viktigaste, som af oss skogsmän kan afhandlas, så torde jag finna mig

manad att vid tillfälle taga tidskriftens utrymme i anspråk, dä mitt namn nu

hlifvit inblandadt i den i tidskriften förda striden, och då jag gärna ser, att

mina åsikter i frågan träffas af framtidens bedömande, hvilket kan lättare

ske, om de framläggas i en tidskrift, som bevaras, än i en tidning, som bort-

kastas efter genomläsandet.

Denna gång alltså endast några rader med anledning af att jägmästaren

P>nst Andersson funnit lämpligt att under sin strid med jägmästaren C. von

Schönberg å sid. 495 och 496 i tidskriftens decemberhäfte göra ett utfall mot

mig personligen i förening med grymt vrängande af sanningen. Herr Andersson

räknar mig tillhöra motsidan, af hxilken, enligt har A;s utsago, »räntan frän-

kännes inflytande». Detta herr .^is påstående är grundfalskt, och hvad värre

är, det är framkastadt emot bättre vetande, ty herr A. vet mycket väl att

det icke är för ränteberäkningens berättigande skull utan för rätitefotens stor-

leks skull, som jag är opponent till herr A:s vilda teorier. Det är emot herr

A:s 5-procents teori, som jag opponerar mig, enär den leder till våra skogars

fördärf. Men herr A., liksom professor Heckscher, vill gärna använda ordet

räntabilitet som slagord för att riktigt imponera pä massan af okritiskt folk.

Om herr A. nöjt sig med en räntefot af cirka 3%', som i skogsbruket verk-

ligen kan erhållas, så hade han aldrig fått någon opponent i mig, ty som
herr A. -räl känner till, har min sträfvan sedan öfver ett tjugutal är tillbaka

just gått ut pä att söka göra skogksbriiket så räntabelt som möjligt, men jag har

aldrig i den vägen utlofvat mer, än hvad jag kan hälla, ty jag känner ansvar

och har respekt för eftervärldens dom.
A nyss nämnda sidor i tidskriften anför herr A. vidare, att jag vid något

tillfälle i Nya Dagligt Allehanda uttalat, att ä medelgod mark gifver 60-årig

.skog 17 centimeters träd och 112-årig skog 32 centimeters träd vid god
skötsel, och i samband härmed förvånar sig herr A. öfver, att jag icke jäm-

fört värdet å 1 7-cm:s-trädet med värdet å 32-cm:s-trädet, i hvilket fall jag

.skulle »funnit att det senare trädet är värdt mera än 12 gånger sä mycket
som det förra trädet, och då ett kapital efter 5 procents ränta pä ränta på

50 år uppnår endast cirka 1 2-dubbla storleken, sä blefve följden, att skogen
hölle sig räntabel ända upp till hundra år».

Härpå kan jag svara herr A., att jag hade verkligen jämfört de båda
trädens olika värde, men jag hade gjort det pä ett matematiskt riktigare sätt

än herr \. gör det. Herr A:s kalkyl är riktig endast under förutsättning att
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3 2-cm:s-trädet icke behöfver större plats å marken att växa än i7-cm:s-

trädet. Detta är emellertid orimligt. Därför är äfven herr A:s nyssnämnda

liksom äfven andra af honom förut publicerade likartade kalkyler oriktiga.

För att trädet på medelgod mark skall kunna utväxa med en årsringbredd af

cirka 1,4 mm., för att taga nyss nämnda exempel, sä behöfver, enligt de

undersökningar, som jag hittills kunnat göra, i y-crnis-trädet ett område

(ståndyta) af 7,7 kvadratmeter, dä däremot 32-cm:s-trädet päfordrar ett om
rade af 22,4 kvm., d. v. s. omkring 3 ggr. så stort som det förra trädets

område. Men det är skogsmarken, som är den producerande kraften. Det

är skogsmarken (och luften och ljuset), som producerar skog, och därmed

pengar, och hvars areal därför måste tagas hänsyn till. Om skogsmarken

vore obegränsad till areal, d. v. s. om oändligt öfverflöd funnes af skogsmark,

dä kunde herr A:s kalkyl möjligen godtagas, eljest icke. I början (sid. 493)

af sin nyss nämnda uppsats i tidskriften kommer herr A. med den utomordent-

liga upplysningen »att det är ett misstag, att skogsmarkens areal är begrän-

sad, ty vi kunna ju utlägga beten och åker samt uppodla mossar och kärr

till skog». Men icke kan därigenom skogsmarkens areal blifva obegränsad,

ty det skulle förutsätta, att beten eller åker eller mossar eller kärr hade

obegränsad areal. Skogmarkens areal kan göras större genom nyssnämnda

utläggningar af beten och åker och dikning af mossar och kärr, men den

kan aldrig blifva obegränsad, d. v. s. oändligt stor. Men så länge detta

icke är fallet, kan jag ej heller godtaga herr A:s kalkyler. Det 60-äriga be-

ståndets värde i kronor per kubikmeter kan nämligen sägas stå till det 112-

äriga beståndets värde liksom i : 3, i stort medeltal, och priset per kbm. i

det 60-åriga och i det 1 1 2-äriga beståndet kan sägas stå i proportion i : 2

eller i : 3, någon gång i : 4. Detta är dock helt andra siffror än det pro-

porportionstal i : 12, som herr A. uppkonstruerat, och som han beklagar, att

jag ej studerat oeh begagnat mig af vid mina beräkningar.

Beträffande slutligen herr A:s påstående, att jag »misstyder räntabili-

tetens konsekvenser», så tillåter mig icke utrymmet att nu klarlägga den

frågan, ty det blir en lång historia, men jag lofvar att återkomma.

Uno Wallmo.
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IN MEMORIAM.

Korta nekrologer öfver skogsstatstjänstemän.

Edvard Qyllenhammar.

*i87/,39 t 19 -'/.' 2.

1 en ålder at nära 7 2 ar afled den

12 febr. 1912 i Vadstena förre jägmästaren

i Koi)parbergs revir Edvard Adolf Herman
( Tyllenhammar. Orsaken till det hastigt

tiniade dödsfallet var hjärtslag.

Den aflidne, på sin tid en känd och

nitisk skogsman, föddes den 7 april 183g

pä Aspenäs i Malexanders socken af Öster-

götlands län. Föräldrarna voro fanjunkaren

Adam Fredrik Gyllenhammar och Clara

Gustafva Pfeift". Den jämväl litterata skogs-

manna- och släkttrion HoUgren, Samzelius

och Schotte var pä kvinnolinjen befryndad

med honom, likaså de båda Kindstrand,

far och son. Efter skolstudier elev vid

skogsinstitutet 1858, utexaminerades Gyl-

lenhammar därifrån 1860, tjänstgjorde de

båda följande åren såsom t. f. öfverjägare

i Östergötlands läns västra revir, förord-

nades till s. k. skogsrättare vid statens

skogsskola vid Boda ä tJiand 1862, var sedermera verksam såsom skogsför-

valtare vid Ankarsrums bruk åren 1863— 1870, återgick sä till statstjän-

sten och utnämndes den 25 november 1864 till extra öfverjägare i Kal-

mar län, transporterades därifrån såsom extra jägmästare till södra Ångerman-
lands revir 1870 och till Åsele revir 1874, liefordrades till jägmästare i

västra Jämtlands revir den 30 december 1876 och förflyttades till' Koppar-

bergs revir den 20 maj 1898. Efter tjänstgöring i 44 års tid erhöll G. af-

sked med pension den 22 april 1904, dä han flyttade tillbaka till sin vackra

hembygd, inköpte en gård i Vadstena och där framlefde sina återstående

dagar, sysselsatt bl. a. med forskningar i därvarande landsarkiv. Inom kam-

ratkretsen var Gyllenhammar högt skattad för sitt vänfasta, rättframma och be-

hagliga väsen, och hans bortgång har där väckt stor saknad. Icke minst pä
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gamla dagar sysslade G. med historiska och biografiska studier, och han har

sammanbragt afsevärda samlingar till kännedomen om Karl XII;s drabanter,

hvilka man har anledning tro kommit specialisten pä detta område, kapten

Oswald Kuylenstierna, till godo. Gift den 22 mars 1877 med Anna Maria

Holmberg, som afled 1 904, sörjes Gyllenhammar närmast af syskon.

H. Szs.

Karl Henrik Lundström.

* i8"V8 54 V 19 'V2 12-

Utanför det stora Norrljottens gränser var namnet på den skogsman, som

här står under det betydelsefulla svarta korset, knappast kändt annat än så-

som förekommande i kärens matrikel. Sydligare orter besökte Lundström en-

dast sällan — om det icke gällde en bad-

resa till Strömstad eller att nu sist få i

Stockholm erfara sin dödsdom af en me-'

dicinsk specialist — men i det vidsträckta

länet uppe i gränsmarkerna var han be-

kant och afhållen icke bara af kamraterna,

utan också af allmogen och sågverksindu-

striens män, detta pä grund af sitt vänliga

och uppriktiga väsen och sitt redbara,

rättrådiga sinnelag. Det var alltid glädje

och trefnad med Karl Henrik Lundström,

och det gjorde den ofta söderifrån in-

komne unge jägmästaren godt att se, huru

xä\ L. fann sig till rätta med de i många
hänseenden svåra förhållandena i det af-

sides och högt mot norden belägna, men
ändock så vackra och intressanta Norr-

botten.

Lundstöm var genuin inföding. Han
föddes den 16 augusti 1854 i Pite, son af

konsul Carl Johan L. och Christina Sophia

Falk. 'rLång blef hans jordevandring icke; sorg efter en i förtid bortgången

älskad maka, sjuklighet de sista åren och i samband därmed en viss benä-

genhet för melankoli bidrogo säkerligen i förening att afkorta lifsträden —
och sä skildes dä vännen Karl Henrik från detta jordiska, hvilket efter en

längre tids lidande skedde på lasarettet i LTme den 15 februari 1912.

Efter mogenhetsexamen i Lule 1875 ingick L. som elev vid skogsinsti-

tutet 1877 och utexaminerades därifrån två år senare, förordnades som extra

jägmästare i norra Arvidsjaurs revir s. å. och tjänstgjorde där till 1883, då
han korii till Jokkmokks revir, först såsom biträdande och sedermera såsom
tjänstgörande jägmästare. Han var därunder bosatt på det vackra Storbacken,

som minsann duger för hvilka naturälskare som helst med sin utsikt öfver

den breda älfven och skogsåsarna där bakom samt uppifrån frän fjällvärlden,

med älfvens flöde ett eko och en doft från de underbara vildmarker, dit ens

längtan så gärna går tillbaka. Lundström utnämndes den 31 augusti 1892 till

jägmästare i Gellivare revir (innehade genom k. br. 1900 ^^/^^ Ängeså revir),
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därifrån han den 22 maj 1904 trans|)orteradcs till AUsliy re\ir, hvari-sl han

vid sitt frånfälle tjänstgjorde.

Intresserad för det norrländska jordbruket, det komnninala lif\et och sin

hembygds förkofran, mottog L. flera förtroendeuppdrag. Han var sä t. e\.

;iren 1889— 1892 landstingsman för Jokkmokks soeken, sedermera för (ielli-

vare tingslag, var vice ordförande i Gellivare hushållsgille och mångårig ord-

förande i vägstyrelsen inom Gellivare socken, led. af inskrifningsnämnden för

Bodens rullföringsområde, o. s. v. Själf var han vbesuten» inom Gellivare

socken och ägde där ett hemman invid Vasaraån.

Gift den 23 april 1886 med den älskliga Anna Sophia Wilhelmina

Hjortzberg (af Upplandssläktens norrlandsgren), som döden mycket snart skör-

dade, sörjdes jägmästare Lundström \id sitt frånfälle närmast af sin dotter

och måg, jägmästare Carl Rothman. Men den stora kamratkretsen från de

norrländska kampanjerna delar saknaden efter den bortgångne vänsälle mannen.

H. Szs.

Johan Andersson.

* i8'%38 t I q ^V2 '2-

På sin egendom Kvarntorp i Forshems s:n af Skaraborgs län afled den

25 tebr. 19 1 2 f. d. jägmästaren i Kinne re\'ir, godsägare /okan Andersson i

en ålder af fyllda 74 år.

Johan Andersson, son af hemmansägaren .\nders Larsson och Kristina

Jansson, föddes den ig febr. 1838 i Ekers

s:n af Örebro län, aflade studentexamen i

Uppsala och inskrefs den t 8 sept. 1856
som student af Södermanland-Närikes na-

tion i Uppsala, antogs till elev vid skogs-

institutet 1859 och utexaminerades däri-

från följande år, utnämndes af Kungl. Maj:t

till extra öfverjägare i Skaraborgs län den
22 nov. 1 86 I, erhöll därpå 1862 af veder-

börande länsstyrelse förordnande att för-

valta en del af i:sta reviret i Skaraborgs
län (Hofva och Hasslerörs tingslag samt

kronoparkerna Tiveden och Sundsmarken),
mottog under sin förvaltning jämväl kro-

noparkerna i 'riveds, Undenäs och Halna
socknar, befordrades till öfverjägare i i:sta

reviret af Skaraborgs län den 3 sept.

i8(-7 och till jägmästare i Kinne revir den
10 dec. 1869, från hvilken sistnämnda
tjänst han är 1903 erhöll afsked med
pension.

Jägmästare Andersson ägnade sig i stor omfattning at privat skogsförvalt-

ning och affärsföretag, äfvensom kommunala värf. .\ren 1863— 1864 var han

skogsförvaltare vid Aspaverken i Örebro och Skaraborgs län och åren 1864
— 1873 vid Skagersholms bruks skogar i sanuua län. Han ägde och bebodde
sedan i nov. 1873 Kvarntorp i Kinne härad samt var inom Forshems socken
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ordförande i kommunalstämma och kommunalnämnd åren 1870, 1871, 1884

— 1896 samt ånyo ordförande i kommunalstämman sedan 189g, led. i sty-

relsen för Skaraborgs läns brandstodsbolag sedan 1890 samt ordförande i Kinne

härads vägstyrelse sedan 1893.

Gift den 22 nov. 1866 med Augusta Carolina Fredrika Groth, dotter till

öfverjägmästaren C. P. Groth, sörjdes han vid sitt frånfälle närmast af maka

och barn, bland dessa jägmästaren Ernst Laurentius Andersson, hvars namn

ofta förekommit i denna tidskrift i samband med skogstaxatoriska och skogs-

ekonomiska frågor. H. Szs.

Q. W. Erasmie.

18 V; 27 t 1974 I

En af skogsstatens äldste, f d. jäg-

mästaren i Dalslands revir Gustaf Werner

Erasmie afled den 6 april 191 2 å Nya
varfvet vid Göteborg i en ålder af öfver

83 år.

Son till majoren Johan Otto Erasmie

och Charlotta Wilhelmina Bagge till Sö-

derby, föddes E. den 2 februari 1827 på

Silarp i Dalums s:n af Älfsborgs län. Elev

vid skogsinstitutet 1849, utexaminerades

han därifrån 1852 samt utnämndes den

21 sept. s. å. af Kungl. Maj:t till extra öf-

\erjägare i Älfsborgs län. T. f. öfverjä-

gare därst. 1855 och föreståndare för lä-

nets hushållningssällskaps skola å Starrhol-

men i Gäsene härad 1860, förordnades

Erasmie den 12 april 1861 till öfverjägare

i Älfsborgs län och befordrades den 10

dec. 1869, vid skogsstatens och revirens

omreglering, till jägmästare 1 Dalslands

revir, från hvilken tjänst han år 1892 er-

höll afsked med pension.

Jägmästare Erasmie, som efterlämnar minnet af en älskvärd och behaglig

man, ingick den 31 juli 1857 äktenskap med Fredrique Thérése Mellblom.

H. Szs.

O. V. D. Rosenblad.

* 18 "?/^ 41 7 19 Y^ 12.

Förre skogsförvaltaren \id Uddeholmsverken, extra jägmästaren Oscar

Victor Daniel Rosenblad, afled den 5 juli 1912 i Filipstad. Den hädangångna,

hvars lifsverk är en 20-ärig samvetsgrann och framgångsrik förvaltning inom

ett af Uddeholmsreviren, föddes den 19 februari 1841 i Stockholm, son af

brukspatronen Anders Johan R. och Carolina Hornberg.

Student af Stockholms nation vid universitetet i Uppsala 1863, antogs
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R. till elev vid skogsinstitutet är 1864

och utexaminerades därifrän 1S66, ägnade

sig först åt statstjänst samt förordnades till

extra öfverjägare i Stockholms län s. ä.

och sedermera pä Stockholms revir 1870,

därifrån han i enahanda beställning trans-

porterades först till Enköpings revir 1872

och sedermera till Älfdals revir 1878, efter

att hafva den i maj 1877 erhållit anställ-

ning såsom skogsförvaltare vid Uddeholms-

verken, som 1907 lämnade honom afsked

med pension.

Rosenblad var intresserad skogsman,

naturvän, jägare och fiskare. Till med.

och fil. doktor C. Cederströms bok om
»Wermlands läns fiskevatten» har han

lämnat flera bidrag. Han var sedan den

20 oktober 1880 gift med Hanna Maria

Malmström. H. Szs.

FRÄN 1913 ARS RIKSDAG.

Kungl. propositioner.

Ur statsverkspropositionen. I nionde hufvudtiteln begäras under
rubriken skogsväsendet endast ett par nya anslag, nämligen dels 400 kr. af

anslaget för skogsundervisning och skogshushållning i allmänhet till ålders-

liiläon åt skogsingenjör H. O. F. Stenberg, dels såsom extra anslag för är

19 1 4 i och för kartläggning af ljunghedar i södra och sydvästra delarna af lan-

det 7,500 kronor att ställas till Statens Skogsförsöksanstalts förfogande med
rätt för Kungl. Maj:t att förskottsvis under är 19 13 af tillgängliga medel låta

utanordna beloppet.

Ny expropriationslag'. I denna föresläs bl. a. följande, som berör

skogsvården: »Finnes synnerligen märklig fast fornlämning för dess bevarande
böra jämte därför erforderlig mark vara i kronans ägo eller jordområde böra
pa grund af synnerligen märklig naturbeskaffenhet afsättas såsom naturmin-

nesmärKe och för sådant ändamål afstås till kronan, eller pröfvas skogsåter-

växt böra pä det allmännas bekostnad åstadkommas å kronan ej tillhörig skogs-

mark, som är genom kalhuggning eller på annat sätt ödelagd och ej utgör
nödig betesmark, eller finnes flygsandsfält, hvarom ägaren försummat att taga

töreskrifven värd, böra afstås till kronan, må, på förordnande af Konungen,
expropriation af sådan fastighet äga rum.

Pröfvas särskild rätt till ' område, som är afsatt till nationalpark, böra
upphöra, äge ock Konungen förordna om expropriation af rättigheten.»



I20 l-RÄN IQI3 ÅRS RIKSDAG.

Motioner, som mer eller mindre beröra skogsvården.

Skogslagsstiftningsfrågor. Hr E. Åkerlund (andra kammaren, motion

n:o 94) hemställer, det Riksdagen i skrifvelse till Kungl. Maj:t ville låta utreda,

huruvida icke förbud för köpare af skogsegendomar, att före utgången af viss

tid från köpets afshitande, utan utsyning af vederbörande skogstjänstemän, af-

verka skog å fastigheterna utöfver hvad som erfordras för husbehof, vore äg-

nadt att i betydande mån förekomma skogssköfling å enskilda marker, och

att Kungl. Maj:t sedermera täcktes förelägga Riksdagen de förslag, h\artill

utredningen kan gifva anledning.

Hr And. Pers (första kammaren, motion n:o 94) hemställer, att Riksda-

gen ingår till Kungl. Maj:t med anhållan om utarbetande och framläggande

för Riksdagen af förslag till sådan inskränkning i rätten att förfoga öfver

samfälld skog, att dess vanvård må förhindras, intill dess definitiv lagstift-

ning på området hinner åvägabringas.

Hr Adam Hult (första kammaren, motion n:o 85) föreslår, att Riksda-

gen ville i .skrifvelse till Kungl. Maj:t anhålla, att Kungl. Maj:t måtte taga i

öfvervägande, huruvida och på hvad sätt rätt må kunna beredas äfven annan

jordbruksfastighet än i mantal satt jord till andel uti häradsallmänning, samt

för Riksdagen framlägga det förslag, som häraf så föranledes.

Hr W. Skarstedt (första kammaren, motion n:o 90) och hr A. J.

Wedin (andra kammaren, motion n:o 232) hemställa, att Riksdagen ville i

skrifvelse till Kungl. Maj:t hemställa, att den del af den s. k. skogslagsstift-

ningskommitténs blifvande betänkande, som berör ungskogens skyddande, och

hvilken del redan lär vara i det närmaste slutbehandlad, måtte utbrytas ur

betänkandet för att snarast möjligt läggas till grund för en framställning till

Riksdagen.

Anskaffande af tallfrö. Hr Adolk Roos (första kammaren, motion

n:o 99) föreslår, att Riksdagen mätte besluta, att i skrifvelse till Kungl. Maj:t

hemställa, att utredning verkställes rörande de åtgärder, hvilka böra vidtagas

i och för anskaffandet af för landet behöfiig mängd tallfrö äfvensom att för

Riksdagen sedermera framlägga af utredningen betingadt förslag.

Undervisning i skogsvård. Hr Oscar Lundgren (andra kammaren,
motion n:o 17) hemställer, att Riksdagen i skrifvelse till Kungl. Maj:t mätte

anhålla, att Kungl. Maj:t täcktes vidtaga lämpliga åtgärder i syfte att sådana

planteringsdagar med därtill hörande undervisning i skogsvård, som i kungl.

brefvet af den 28 februari igo8 omnämnas, måtte genom samverkan mellan

vederbörande myndigheter i största möjliga utsträckning anordnas icke endast,

såsom hittills föreskrifvits, vid de egentliga folkskolorna på landet, utan vid

hvarje statsunderstödd skola, där sä lämpligen kan ske.

Anslag. Hrr Nils Trolle och K. von Geijf.r (första kammaren, motion

n:o 8) samt hr Malte Sommelius (andra kammaren, motion n:o 35) hem-
ställa, att Riksdagen för sin del ville besluta, att för hvardera af åren 19 14,

1915 och 19 1 6 ett statsanslag af 20,000 kronor mätte ställas till Kungl.

Maj:ts förfogande för att därmed efter vederbörande skogsvårdsstyrelses —
eventuellt domänstyrelsens — hörande understödja skogsvårdsföreningen för

Malmöhus län under villkor, att densamma utan att utdela ^inst åt sina med-
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lemmar fasthäller vid sitt ändamål att bedrifva uthälligt skogsbruk ä af den
inköpta arealer och pä villkor Kungl. Maj:t i öfrigt kan fastställa.

Hr Gusr. Barthelson (första kammaren, motion n:o 3) hemställer, att

Riksdagen måtte bevilja f. d. förste sägaren å kronoparken Granvik Johannes
Johansson Uggla en ärlig pension af 340 kronor att utgå under hans åter-

stående lifstid, räknadt frän och med den i januari 19 13.

Naturskyddsfrågor. Hr Nils Trolle (första kammaren, motion n:o

45) och hr Ivar Säkstrand med instämmande af hrr Sven Linders, Johan
Jonsson, Jöns Jönsson och Auo. Nilsson (andra kammaren, motion n:o 152)
föreslå, att Riksdagen ville besluta att anslå ett belopp af 12,000 kronor till

inköp af det inom Eslöf belägna, såsom naturminne betecknade området med
tätt liggande moränblock, samt afskilja detsamma som nationalpark.

Hr Karl Starback (andra kammaren, motion n:o 22g) hemställer, att

Riksdagen ville för sin del uttala den önskan, att kungl. Djurgården vid

Stockholm i så stor utsträckning som möjligt bibehålies säsom naturlig park,

och i skrifvelse till Kungl. Maj:t anhålla, att utredning verkställdes, för att sna-

rast möjligt en lämplig gräns kunde fastsläs för de områden, som borde så-

som park för all framtid bevaras.

Afdikningsanslagen. Hr Emil Berggren med instämmande af hrr

O. Hkrgcjvist, F. Holmquist, S. von Stapelmohr och C. I. Asplund (första

kammaren, motion n:o 46) hemställa, att Riksdagen för år 19 14 på extra

stat utöfver det belopp, hvartill det s. k. norrländska afdikningsanslaget ä årets

statsverk^proposition blifvit uppfördt, ytterligare anvisa 1,000,000 kronor eller

det belopp, Riksdagen kan finna skäligt samt att till bestridande af ökade
aflöningar, som i ämbetsverken eventuellt kunna blifva en följd, anvisa härför

erforderliga medel. Hr Karl Grubbström (första kammaren, motion n:o 47)
föreslår, att Riksdagen må pä extra stat för är 1914 ställa till Kungl. Maj :ts

förfogande säsom tillfällig höjning af norrlandska afdikningsanslaget och under
samma villkor som detta ett belopp af 500,000 kronor, hvaraf äfven må be-

stridas de däraf föranledda ökade kostnaderna för afdikningsförslags gransk-
ning, i den 'män icke medel därtill äro pä annat sätt tillgängliga.

Kronodomänerna. Hr K, Åkerlund (andra kammaren, motion n:o

99) anhåller, att Kungl. Maj:t täcktes vidtaga erforderliga åtgärder, för att

inägojorden jämte nödig skog och betesmark å de ecklesiastika boställena,

innan dessa af församlingarna hinna förses med dyrbar äbyggnad, mä, utan

vidlyftiga omgångar, kunna uppdelas och försäljas till lämpliga småbruk.

Hr Carl Lindhagen (andra kammaren, motion n:o 28) föreslär, att Riks-

dagen ville bevilja ett förslagsanslag af .^.ooo kronor att efter Konungens
närmare bestämmande användas till utgifning från trycket af hufvuddokumen-
ten och andra belysande handlingar öfver historien om de svenska statsdo-

mänernas öden under skilda tider och särskildt dokumenten om den ekono-
miska liberalismens genombrott i början af af iSoo-talet och verkningar med
hiinsyn till nämnda domäners användande.

Hrr Olof Nilsson i Tänga och F. VV. Thorsson (andra kammaren,
motion n:o 97) anhålla, att Riksdagen måtte i skrifvelse til! Kungl. Maj:t

anhålla om undersökning, dels Huruvida det nuvarande sättet för utarrendering
af kronans jordegendomar innebär tillräcklig garanti för statsintressets tillgodo-

'^l!Ogs-;'ir<isfa,-etihigrns Tidskri/t. allnt. delen, Igij. g
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seende, dels ock huruvida den kronan åliggande byggnadsskyldigheten och

kronoarrcndator tillerkända optionsrätten kunna vara i behof af en revision.

Renbetet i Norrbotten. Hrr E. Hage, C. Lindhagen, G. Krox-

LUND, L. LuNDSiRöM och S. J. CARLSSON (andra kammaren, motion n:o 192)

yrka, att Riksdagen ville hos Kungl. Maj:t begära sådan ändring i 27 § i

lagen om lapparnas rätt till renbete, att den bofaste inom Norbottens lapp-

mark tillagda undantagsrätten att tillsvidare äga renar, som får begagna sig

af lapparnas rätt till renbete, mätte begränsas.

Själfständiga jordbruk från norrlandsbolagens egendomar. Hrr

(OHAN WiDÉN och A. |. Wedin (andra kammaren, motion 11:0 206) hem-

ställa, att Riksdagen mätte i skrifvelse till Kungl. Maj:t anhålla, att Kungl.

Maj:t täcktes verkställa utredning, i hvilken omfattning och på hvilket sätt åt-

gärder från statens sida må kunna vidtagas — i form af anslag till beredande

af lån pä billiga villkor eller annorledes — för att förhjälpa arrendatorer å

sädana fastigheter, som afses i lagen om uppsikt ä vissa jordbruk i Norrland

och Dalarna den 25 juni 1909, att förvärfva dessa fastigheter såsom själf-

ständiga jordbruk, samt för Riksdagen frainlägga de förslag, som af denna

utredning föranledas.

Om bärplockning. Hr Johan Nilsson med instämmande af hrr Aabv
Ericsson, Richard Hermelin och Axel Rooth (första kammaren, motion

n:o 54) samt hr V. Ekerot med instämmande af hrr Per Olsson, E. O.

Magnusson, Bernh. Nilsson, P. Nilsson, J. C). Jesperson, John Erlansson,

P. O. Lundell, Jöns Jönsson, Pehr Aug. Andersson och John Jönsson
(andra kammaren, motion n:o 143) anhålla, att Riksdagen ville besluta, att i

strafflagens 24 kap. 3 § ordet skogsbär må inflyta, sä att paragrafen får föl-

jande förändrade lydelse: »Fäller, syrer eller bläcker man olofligen träd å

annans skog eller mark i uppsåt att trädet eller något däraf sig eller annan

tillägna, eller tager olofligen där växande gräs, skogsbär, torf eller» etc.

Hrr Gustaf Eliasson och Aug. Ljunggren (första kammaren, motion

^•0 55) samt hrr Per N:son Bosson, Nils Larsson, Sv. Bengtsson, Enok
RuNEF-ORS, J. Engqvist, Aug. Ikvarsson och Bernh. Eliasson (andra kam-
maren, motion n:o 144) hemställa, att Riksdagen ville besluta i skrifvelse till

Kungl. Maj:t anhålla om en snar och grundlig utredning i förevarande ären-

den och sedan till Riksdagen framlägga de förslag, som af utredningen kunna
föranledas.

Hr Emil Molin i Dombäcksmark (andra kammaren, motion n:o 9) yrkar,

att Riksdagen i skrifvelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om utredning och

förslag till lag angående fridlysningstider för lingon och om förbud mot an-

vändning af plockningsmaskiner.

Hr G. W. Sjöberg (andra kammaren, motion n:o 195) hemställer, att

Riksdagen måtte besluta om förbud mot insamlande af skogsbär medelst s. k.

bärplockningsmaskiner.
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NOTISER.

Föreningens för skogsvård årsmöte äger rum tisdagen den i april

igi3 kl. 10 f. m. i Restaurant Rosenbads konsertkafé (ingång från

Rosenbadsparken) efter följande program:
1. Styrelsens berättelse för är 19 12.

2. Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen rörande

dess förvaltning för år 191 2.

3. Förslag till ändringar i Föreningens stadgar. (Tryckt förslag utdelas

vid mötet.)

4. Val af 3 ledamöter och 2 suppleanter till styrelsen.

5. Val af 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter.

6. A^ågra synpunkter om skogsliruhcts ekonomi. Inledes af t. t. lektorn vid

Skogsinstitutet, e. jägmästaren Tor Jonson.

I anslutning till inledarens uppsats i Skogsv. tidskr., fackafd. 1913, H. 2

»Omloppstidens inverkan å skogsbrukets ekonomi» redogöres för i litteraturen på
sista tiden framkomna jämförelser mellan äldre ekonomiska synpunkter och en af

inledaren skisserad ny formulering öfver lämpligaste hushållningsprincipen för ut-

hålligt skogsbruk.

7. Departemcntalkommitterade och admitiistrationen för skogsväsende/. Inledes at

e. jägmästaren Alfr. Wigelius.

En kort öfverblick öfver departementalkommitterades allmänna organisations-

principer och en redogörelse för kommitterades i betänkandet II; 6 framlagda

förslag till handhafvande af skogsväsendets angelägenheter inom statsförvaltningen,

äfvensom några reflexioner i anslutning därtill. Kommitterades betänkande väntas

komma att afgifvas i midten af mars månad.

X. / hvaii mån är det nuvarande extra-ordinarie-svstemet samt sättet för rekryte-

ringen inom skogsstaten otillfredsställande? Inledare: en af styrelsemedlem-

marna i de extra jägmästarnas förbund.

I. Rekryteringen inom skogsstaten. De extra jägmästarnas arbetsförhållanden.

Deras antal och fördelning i åldersklasser. Befordringsmöjligheter och faktorer

som inverka härpå.

II. Hvad som i vissa utländska stater gjorts för att ordna rekryteringen och för

att afhjälpa olägenheterna af ett alltför omfattande extra-ordinarie-system. Hvad
som kunde göras härför i Sverige. Frågans behandling i Norrländska skogs-

vårdskommitténs organisationsförslag och ställning till vissa andra spörsmål inom

statsskogsförvaltningen.

9. Märgborren — en fara för våra Norrlandsskogar. Inledes af docenten Göst.-\

Grönberg (med skioptikonbilder).

lo. Nordatnerikas skogstillgångar och ileras betydelse för världshandeln. Föredrag

(med skioptikonbilder) af professor Gunn.^r Andersson.
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Jämväl vid årsmötet väckt fråga kan, efter årsmötets medgifvande, ome-

delbart upptagas till diskussion, utan att dock kunna föranleda till något

mötets beslut.
.

hitet inledninosföredrag får räcka längre än jo minuter och mlet yltranäe

öfver IS mimäer.
^ .

Kl. 6 gemensam middag vid småbord i Rosenbads festvänmg. Pris utan

dricksvaror vid middagen 5 kr., inbegripet afgift för samkväm.

1913 års landtbruksvecka äger rum i samband med skogsmötet i

Stockholm den 31 mars— 3 april. Tvänne allmänna sammanträden hållas

nämligen måndagen den 3 1 mars kl. 11 f. m. och torsdagen den 3 april kl.

I e. m., båda i Läkaresällskapets stora sal. Vidare hålles ett ombudsmöte

onsdagen den 2 april kl. 12 midd., hvarjämte 31 skilda föreningar komma

att afhålla möten under dessa dagar. Medlemmar af Föreningen för skogs-

vård, hvilka önska erhålla Landtbruksveckans program (ett häfte på öfver 50

sidor) kunna rekvirera detsamma från Föreningens kontor, Nornnalmstorg 3'.

Det sändes utan kostnad och portofritt.

Importen af skogsfrö åren iqio och 1911. I denna tidskrift har föriit

meddelats mängden af importeradt skogsfrö t. o. m. åren 1908 och 1909.'

Nu föreligga uppgifter för åren 1910 och 191 1, hvaraf framgå följande

importsiftror:

år 1910 181 kg. tallfrö, 8,546 kg. granfrö

» 19 1 1 204 » » 2,654 » 1)

Dessa siffror omfatta äfven frö af utländska tall- och granarter. Sålunda

ingår i rubriken tallfrö otvifvelaktigt en hel del bergtallsfrö, hvaraf ännu im-

porteras mycket. Vidare har veterligen en del partier tallfrö intagits från

Finland (af finsk eller kanske även af sydeuropeisk hemorti ?)). Någon större

import frän exempelvis Tyskland torde däremot ej skett under de båda åren.

I summorna för granfrö ingår äfven en mindre del silfvergranfrö. Man

finner emellertid, att importen af granfrö varit högst betydlig, men man har

ju all anledning förinoda, att denna import ej skett till de svenska ungsko-

garnas försämring. " ^'^^

Lapparna få fälla lafträd. Genom telegram till länsstyrelsen i Umeå

har domänstyrelsen medgifvit lapparna rätt att för beredande af tillgång till

föda ät renarna innevarande vår å kronans marker i Sorsele, Stensele, Vil-

helmina, Lycksele och Åsele socknar fälla lafträd af mera värdelös gran och

myrtall efter vederbörande skogspersonals anvisning.

M. Nilssons i Kaffatorp omskolningsapparat. I Skogsvårdsföreningens

tidskrift 1907, allm. delen, sid. 298 och följande har denna nya omskolnings-

apparat förut beskrifvits och afbildats. Medan den frän början konstruerats för an-

vändning längs plantsängen, föres den nu i handeln (se annons i detta hatte) i ett lätt

handterligare format, afsedt för omskolning tvärs öfver sängen. Den rymmer

på en gång 20 plantor. Vid omskolningsarbetet ordnas bäst på följande sätt.

' GuNN.VR ScHOTTE: Om färgning af skogsfrö i syfte att utmärka utländsk vara.

Skogsvårdsföreningens tidskrift, allmänna delen 1910, sid. 298.

Edvard Wibeck: Tall och gran af sydlig härkomst i Sverige. Skogsvårdsföreningens

tidskrift, fackafdelningen 1912, sid. 182.*
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Plantsängarna uppläggas i)ä förhand. Tvä arbetare användas för uppgräfning

och placeras i gångarna på ömse sidor om plantsängen. De sätta ena foten

l>å en tvärs öfver sängen utlagd linjal, samt nedsticka spadarna lodrätt ut-

med linjalens kant sä djupt som er-

fordras för att fä plantrötterna rakt ned

i jorden. Jorden uppkastas i en fram-

för i plantsängen placerad låda, försedd

med sneda gaflar och handtag som fig.

I utvisar. Sedan faran sålunda upp-

Fig. I. Bräila uti aiiväiufis viil omskol- tagits, flyttas linjalen och en annan man
"'"Kar- nedsätter i stället den med plantor ma-

tade omskolningsapparaten. Härefter

fatta gräfvarna i handtagen på den med jord fyllda lådan och tömma jorden

i jordfåran, som tillpackas med en särskild skrapa. Därefter placeras linjalen

som förut och arbetet fortsattes på samma sätt tills plantsängen är fullsatt.

Med linjalens hjälp erhållas raka rader och lika afständ mellan dem. En
fördel med att använda den afbildade lådan, är att lika mycket jord stjälpas

ned i fåran, som därifrån uppskottats. Härigenom hålles plantsängen hela

tiden lika jämn och finputsad under arbetets gäng.

Hvarje arbetslag behöfver blott 2:ne omskolningsapparater. Vid om-
skolningsarbetet bör arbetslaget bestå af 5 personer, 2 gräfvare, i man för

nedsättning af omskolningsmaskinen samt 2 ])ersoner att mata och bära fram

apparaterna. Apparaten har till full belåtenhet sedan år 1905 användts af

kronojägarna i Blekinge revir. O. 1,

—

m.

Skogsutställning-en vid 22:dra allmänna svenska landtbruks-
mötet i Stockholm 1916. Hestyrelsen har beslutit att ibland mötets utställ-

ningar skall inga en grupp för alster af skog, skogsbruk och jakt samt hjälp-

medel och redskap vid skogshushållning och jaktvård. Till ordförande för

denna grupp har utsetts ledamoten af bestyreisen, hofstallmästaren Cl. Tamm
samt till vice ordförande t. f. chefen för Statens Skogsförsöksanstalt, jägmäs-

tare G. Schotte. Härjämte har bestyreisen hemställt, att Föreningen för Skogs-

vård ville genom sin styrelse utse lämpligt antal kommittérade för att i sam-

råd med ofvannämnda gruppordförande och vice ordförande till bestyreisen

afgifva förslag till ])rogram för utställningen och dess anordnande.

Kårsammanträden under landtbruksveckan.

^I samband med Föreningens för Skogsvärd årsmöte och under landt-

bruksveckan hafva följande sammanslutningar af skogstjänstemän sammanträden,

nämligen:

Jägmästarnas förening måndagen den 31 mars kl. 11 f. m. i Landt

bruksakademiens stora sal.

Sveriges kronojägareförbund måndagen den 31 mars kl. 12 niidd.

å Centralhotellet. Sammanträdet fortsattes följande dagar.

Sveriges ordinarie jägmästares förening måndagen den 31 mars
kl. I e. m. i Landtbruksakademiens stora sal.
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De extra jägmästarnes förbund måndagen den 31 mars kl. 2 e. m.

ä Restaurant Rosenbad.

Svenska forstmästareföreningen måndagen den 31 mars kl. 2,30 e. m.

å hotell Anglais.

Yttranden öfver norrländska skogsvårdskommitténs förslag.

III. Norrbottens läns hushållningssällskap.

(Yttrandet lika med del af Norrbottens lans landsting, frånsedt den vid dett.a yttrande

fogade reservationen. Se Skogsvärdslöreningens tidskritt 1913, allm. delen, sid. 4S1.

IV. Västerbottens läns hushållningssällskap.

Vid sammanträde den 24 sistlidne september beslöt förvaltningsutskottet tillsätta en

kommitté af fem personer för att afgih-a förslag till utlåtande med anledning af Norrlandskal

skogsvårdskommitténs betänkande rörande fråga om bedrifvande af industriell verksamhet 1

Norrbotten för statens räkning äfvensom samma kommittés betänkande, 1 hvad det afser länet

rörande frågor angående enskilda skogar.

Till kommitterade utsagos undertecknade O. Th. Bergström, Gottne Glas, Aug. Lund-

berg, P. Andersson och Ludvig Brännström; och la vi till uppdragets fullgörande antora

följande:
"

. *t 1 r- . .

Beträffande frågan om bedrifvande af industriell verksamhet 1 Norrbotten for statens

räkning äro vi ense med kommittémajoriteten därom, att tillräckliga skäl härför ej föreligga.

Sedan domänstyrelsen i skrifvelse den 16 juni 1908 ifrågasatt, om icke staten borde

uppträda som industriidkare därstädes, hafva ju, hvilket ock af kommittén framhållits atid-

rade förhållanden inträtt i och med tillkomsten af nya trämassefabriker, utom det att dylika

anläggningar lära vara planerade. Senast förliden månad har domänstyrelsen salubjudit ett

större parti pappersmasseved inom Norr- och Västerbotten, fördeladt på 7. alternativt 14 ar,

under förbehåll, att en sulfatfabrik för råvarans förädling uppfördes mellan Pite och Satvar

älfvars flodsystem. Att konkurrensen om småvirket inom Norrbotten icke är obetydlig fram-

går bäst däraf, att trämassefabriker inom Västerbotten och pappersbruk 1 mellersta Sverige

redan nu hämta råvara därifrån.

Äfven om man i princip är af den meningen, att staten och individen mest gagnas at

att industrien öfverlämnas at det enskilda initiativet, kunde det dock vid en flyktig gransk-

ning af öfverjägmästare Welanders reservation synas, som om han angifvit starka skal tor

ett motsatt förfarande, ej minst med hänsyn till de oskäliga vinster, som enligt hans upp-

gifter i brist på konkurrens tillskyndats virkesköparna. Reservanten har nämligen kommit

iiU den slutsatsen, att sågverksbolag, som hösten 1910 köpte kronvirke inom Norrbotten och

Västerbotten erhöUo en förädlingsvinst af icke mindre än 30 kr. per standard, motsvarande

3 kr 23 öre per kbm. Emellertid torde reservantens beräkningar vara betydligt missvisande.

Gåfve den norrländska sågverksindustrien sina utöfvare dylik avance, lär det n.äinligen vara

ställdt utom allt tvifvel, att kapitalet skulle, mer än hvad som under de senaste aren skett,

söka sig norrut. Dock är det ingen hemlighet, att flertalet sågverk inom Väster- och Norr-

botten arbeta under mycket tryckta förhållanden. En bidragande orsak härtill ar visserligen,

att nuvarande skogslagstiftning för Lappmarken ej medger uttagande af sådana virkeskvanti-

teter, som motsvarar ränta å köpeskilling för fastigheter jämte utlagor och underhallskost-

1

nåder för desamma. Skulle förtjänsten å från kronans skogar inköpt virke likväl blifva den

af hr Welander uppgifna, borde i allt fall sågverksrörelsen lämna god protit. Verkligheten,,

talar dock ett annat språk. Enligt inhämtade uppgifter torde vid flera sågverk nettovinsten i

pr standard sågad vara, sedan räntor guldits och skäliga afskrifningar gjorts, 1 regel e) ofver-

stiga 7 ä 8 kronor pr standard, och vid mindre sågverk, som i hufvudsak försåga kronvirke,!

lär det kunna inträffa, att vinsten pr skeppad standard stannat vid + 0. 1

I fråga om pappersmassevirke säger öfverjägmästare Welander i sin reservation (sid.

751) »konkurrensen härvidlag är nämligen ringa och säljaren är i detta fall ännu mera be-,

roende af köparen än ifråga om timmer.» Efter att ha anfört en del siffror kommer reser-|
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vanten till den uppfattningen, att »sedan alla omkostnader skett och nöjaktig ränta beräk-

nat-, på anläggningskostnaderna, skulle alltså återstå den oskäligt stora vinsten af omkring

S kronor pr kbm. köpt virke, imder det att statens nettobehållning skulle vara I krona 27

öre ä I krona 60 öre pr kbni.»

För att bevisa ohållbarhelen af hr Welanders vinstkalkyl har undertecknad Glas fram-

lagt följande utredning öfver verkliga kostnaderna för framställande af en ton våt, mekanisk

trämassa vid en fabrik, som genom kontrakt med staten tillförsäkrats råvara för de närmaste

åren från hufvudsakligen kronoskogar inom Norrbottens län;

slipved (inclusive skogstörvaltningsomkostnader) 1 1: 25

krafthyra 5: 20

arbetsomkostnader 4: 62

förbrukningspersedlar 2: —
administration, utlagor m. m 2: gS

skeppningsomkostnader o: 82

låneräntor o: 86

Summa 27: 71

hvartill bör läggas i beskattningshänseende lagligen tilläten nf-

skrifning ä fastighet och maskiner i: 25

Summa kronor 28: 96

Xettoförsäljningsvärdet för året har uppgått till 31 kronor 60 öre pr våt ton, hvadan vinsten

utgjort 2 kronor 64 öre per ton, motsvarande I krona 72 öre på kbm. fast mått för råvaran

i stället för af hr Welander uppgifna 8 kronor. Vedåtgången har därvid beräknats till endast

i,;3 kbm. pr ton våt trämassa = 3,06 kbm. torr mas^a (hr Welanders siffror respektive

ify och 3,js).

1 detta fall motsvarar årsvinsten ej fullt 6% ränta å aktiekapitalet, och dock är råvaran

icke upptagen till högre värde, än staten betingat sig för densamma. Anmärkas bör tillika,

att äfven om 31 krona 60 öre är ett lågt försäljningspris, priset dock tidtals varit ännu
lägre.

För den kemiska trämasseindustrien torde förhållandena icke ställa sig afsevärdt gynn-

sammare, och det bör därför vara tydligt, att staten ej skulle hafva några större vinster att

skörda pä industriell verksamhet i Norrbotten.

Vidkommande förslaget till lag angående utsyning ä enskildes skogar i Västerbottens

och Norrbottens läns lappmarker hafva vi icke funnit skäl framställa andra anmärkningar än

som angå vissa detaljer af förslaget. I sådant afseende har redan vid 1 § anmärkts, att

det där och längre fram i förslaget förekommande uttrycket »hemmansägare» efter bokstaf-

ven afseende ägare af i mantal satt jord, bör utbytas mot »jordägare», »fastighetsägare» e. d.

afseende hvarje ägare af skogbärande mark. Ingen anledning synes nämligen förefinnas att

trän lagens tillämplighetsområde undantaga vare sig torplägenheter, hvilka ju i vissa fall

kunna äga afsevärd omfattning och mänga gånger större skogsbestånd än svagare hemmans-

lotter, eller i 3 § i lagen angående förbud i vissa fall för bolag och förening att för-

värfva fast egendom den 4 maj 1906 och 22 § 2 mom. i lagen om hemmansklyfning,

ägostyckning och jordafsöndring omförmäld lägenhet, det vill säga icke till stödskog hän-

förlig jord, som af bolag eller förening fön'ärfvats. .Att märka är nämligen, att förevarande

lagförslag är afsedt att tillgodose skogsvårdens intressen och icke endast i likhet med före-

gående s. k. norrlandslagstiflning att skydda jordbruket.

Vid 2 § 3 mom. har anmärkts, att skyldigheten att vidtaga »erforderliga åtgär-

<ler för återväxt», för att utsyning skall kunna erhållas å försumpad mark, synes sväfvande

och af beskaffenhet att kunna blifva synnerligen betungande för markägaren. Bestämmelsen

torde böra omformuleras därhän, att jordägare skall vara skyldig att i fall af föreliggande

an vidtaga direkta åtgärder för återväxt på området, dock så att jordägare icke må förpliktas

alt i sådant atseende nedlägga kostnader till större belopp än exempelvis det utsynade vir

kels halfva värde, beräknadt efter lämplig grund. I motsatt fall kommer utsyning aldrig at

begäras å dylikt område, \itan det blir föremål blott för afverkning till husbehof, helst hus

behofsaf\'erkning ä dylikt område icke afdrages från utsyningsbeloppet enligt den för her

manet upprättade afverkningsplanen, hvilket däremot är fallet med husbehofsafvcrkning å

afverkningsplanen ingående mark. Med den af kommittén föreslagna formuleringen kan

sålunda tänkas uppstå en tendens att anse all icke i afverkningsplanen ingående mark såsom
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ttillspillogifSen». Ifrågasätlas kan, om icke för dylik mark i stället borde stipuleras, att

äfven husbehofs\'irke finge tagas endast efter utsyning.

I fråga om 3 ^ biträda vi det förslag till förändrad lydelse, som af kommittéleda-

möterna hrr Kinberg, Welander och Wiklund ifrågasatts.

Den i 4 "^ intagna bestämmelsen, att närbelägna hemmans sammanförande under ge-

mensam afverkningsplan medgifves, endast då konungen pröfvar särskilda skäl därtill vara,

synes oss ägnad att medföra onödig omgång, då sådan åtgärd bör kunna vidtagas efter pröf-

ning i samma ordning som för upprättande af afverkningsplan är i 3 § föreskrifven.

Den i 6 ^ intagna bestämmelsen, att tiden för utsyning skall genom skogsingenjörens

försorg kungöras i vederbörande kyrka minst 14 dagar förut, synes oss böra kompletteras

med föreskrift, att förrättningen skall kungöras äfven i lämplig ortstidning. Medan uppläsandet

i kyrkan är pä väg att mer och mer förlora i betydelse såsom ett effektivt sätt alt sprida

meddelande, har nämligen postgången äfven i lappmarken så förbättrats, att ytterst fa byar

finnas, som icke hafva postgång åtminstone en gång i veckaut

Föreskriften i 14 § om skyldighet att till vederbörande skogsingenjör göra anmälan om
afverkning af löfträd torde böra utgå, då dess betydelse är ringa i jämförelse med de däråt

följande olägenheterna både i form af onödigt besvär och trakasserier vid underlåten an-

mälan.

Vidkommande förslaget till lag angående tillsyn å samt vård af enskildes skogar inom

de delar af Västerbottens och Norrbottens län, som ej tillhöra lappmarken hafva vi fäst oss

vid de stora brister, som ur skogsvärdssynpunkt alltid måste vidlåda en dimensionslag, och

hafva behjärtat, hvad öfverjägmästaren Welander i sin resenation härom anfört. Såväl de

för lappmarken föreslagna bestämmelserna om utsyningstvång som de för det öfriga Sverige

gällande föreskrifter, afseende förbud mot afverkning, hvarigenom återväxt uppenbarligen äf-

ventyras. synas oss lyckligare än de nu för kustlandet föreslagna, och någon af däri omför-

mälda principer borde måhända hafva kunnat med lämpliga modifikationer vinna tillämpning

för Västerbottens och Norrbottens läns kustland. Vi hafva dock ej tilltrott oss att framställa

något bestämdt förslag härom utan hafva inskränkt oss att efter delta principuttalande gran-

ska förslagets detaljer.

Till 2^3 mom. synes oss den bestämmelsen böra fogas, att såsom bevis, att virke af

träds öfre del ej är taget från undermåligt eller utan vederbörligt tillstånd atverkadt träd må
gälla under edsförpliktelse af trovärdig person afgifvet intyg.

Mot 3 mom. i samma § hafva vi ej funnit anledning framställa någon anmärkning, helst

erfarenheten visat, att äfven träd med något mindre än 21 cm. i genomskärning lämna

skarpkantad sparre af 7 cm. i omkrets och sålunda tillräcklig hänsyn redan tagits till träd,

som äro i någon mån ovala.

I fråga om affattningen af 5 § hafva vi anslutit oss till den af jägmästaren Ringstrand

afgifna reservatinnen, i hvad densamma afser inrymmande af rätt jämväl för afverkningsrätts-

hafvare att begära uttagning. Att afverkningsrättshafvare skall äga dylik befogenhet

synes oss stämma med den enklaste rätt\isa, och vi äro öfvertygade, att en motsatt

bestämmelse skall visa sig vara af synnerligen tördärflig verkan, då genom densamma
upplåtaren af en afverkningsrätt direkt understödes i eventuella försök alt undandraga
sig en kontraherad förbindelse. Uppenbart är nämligen, att den af kommitterade antydda

utvägen för afverkningsrättshafvaren att instämma jordägaren till domstol för pröfning

af rätten till utsyning, icke kan tillfredsställa billiga anspråk på respekt för ett in-

gånget aftal. — Sant är visserligen att en tolkning af afverkningskontraktens innebörd kan
anses främmande för skogstjänstemännens öfriga tjänsteverksamhet, men delta kan väl knap-
past vara grund nog för en så radikal åtgärd som den föreslagna. Det måste dock antagas,

att det öfven'ägande flertalet kontrakt icke kommer att medföra svårigheter vid tolkningen,

och där sådana uppstå, får väl skogstjänstemannen handla efter bästa förstånd och med be-

gagnande af den erfarenhet, han i dylika ting rimligen bör förvärfva. Anser han sig efter före-

tagen pröfning icke kunna verkställa begärd utsyning, står det ju sedan afverkningsrättshaf-

varen fritt att instämma jordägaren till domstol. Verkställer han åter förrättningen och jord-

ägaren anser sig därigenom kränkt i sin rätt, äger ju denne hos öfverexekutor begära af-

verkningsförbud. — Till skydd för jordägaren såsom den i regel ekonomiskt svagare skulle

måhända ytterligare kunna stadgas skyldighet för afverkningsrättshafvaren att i tvistiga fall

ställa säkerhet för skada och att instämma jordägaren till domstol för tolkning af kontraktet,

men att gå så långt, som af kommitterade föreslagits, synes oss orimligt.

De i 12 § 2 mom. intagna bestämmelserna synas oss synnerligen betänkliga, då de äro

ägnade att på en gång tillintetgöra de hundratals småsågar, som nu finnas i kustlandet.

Sant är visserligen, att vid många af dessa förekommit oegentligheter i form af systema-
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liskt försågande af ostämpladt undermåligt \irke, afscdt för export, men de stora värden, som
finnas nedlagda i dessa anläggningar, borde kräfva någon hänsyn. — Tydligt är nämligen

att de flesta af dessa sågar ej kunna bära kostnaden för de kontrollåtgärder, som blifva

nödvändiga med anledning af det ansvar, hvarför anläggningens ägare blifvit utsatt äfven i

fall, dä han icke handlar i ond tro. Ägaren vet ofta ej, hvilket virke som framkörts till

sågen, eller hvem som aflämnat detsamma; det händer äfven ofta, alt virke framköres natte-

tid och aflastas utanför sågen. För att i möjligaste män minska risken måste nu sålunda

en sägägare noga inhägna de i 2 mom. omförmälda områden och dessutom hälla ständig

vakt, allt för kostnader, som ej stå i rimlig proportion till rörelsens i regel ringa omfatt-

ning. — Och så mycket mera betänklig blir bestämmelsen med hänsyn till att begreppen
husbehofsäg och exportsåg ej klargjorts bättre än som skett. De flesta hafva ju tillkommit

som husbehofssägar och hafva fortfarande sin egentliga betydelse såsom sådana. Karaktären

som exportsåg hafva de i allmänhet förvärfvat först sedan något beslag ä undermåligt virke

blifvit af domstol fastställdt. Men ingenting finnes, som anger, huruvida en dylik såg kan
återfå sin karaktär af husbehofssäg.

För att inse hur drakonisk den föreslagna bestämmelsen är, behöfver man blott tänka

på det fall, att några bönder framköra virke till den såg de under åratal vant sig att anse

såsom husbehofssäg. Ett beslag har emellertid blifvit fastställdt, och sågen är sålunda numera
exportsåg. Följaktligen blir det i god tro framkörda virkespartiet förbrutet, och sågägaren
är förfallen till höga böter.

Om en bestämmelse sådan som den föreslagna skulle anses nödvändig, borde därför

till en början pä lämpligt sätt med vissa mellantider kungöras, hvilka sågar äro att anse

såsom exportsågar, och tydliga anslag härom böra uppsättas invid anläggningen. Slutligen

bör stadgas, att en virkesägare, som framför undermåligt virke till såg, hvilken genom kun-
görelse och anslag angifvits såsom exportsåg, skall vara förfallen till samma ansvar som såg-

ägaren.

Med hänsyn till de många sågar, som tillhöra ett flertal ägare, torde böra stadgas, att,

där särskild föreståndare för rörelsen finnes antagen, ansvaret skall drabba denne.

Hvad kommitterade föreslagit beträffande införande af skogsvårdsafgifter äfven för Väs-

terbottens och Norrbottens län har synts oss kunna lända till fördel för skogsvärden och
tillstyrkes därför.

Det å sidan 430 omförmälda förslaget till befrielse i visst fall från utsyningsafgifter har

icke gifvit anledning till anmärkning,

Umeå den 4 december 191 2.

O. Til. Bergström, Gottiir L. Glas. P. Andersson. --ing. Lundberg-,
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Trävarumarknaden.

Då detta skrifves, äro exportsiffrorna för år igi2 för hela värt land

kända. Af sågade och hyflade trävaror, exklusive splittved, exportera-

des förra året ej mindre än nära 1,041,000 standards. Endast en gång

har exporten varit större, nämligen år 1897, då den belöpte sig till

1,095,000 stds, och endast en gång, år 1903, har den varit i det närmaste

lika stor som 19 12 eller 1,040,000 stds. För jämförelse meddelas här

exportsiffrorna för tiden 1902— 1912.

Är 1902 1,004,232 stds

» 1903 i,03q,765 »

•> 1904 918,474 »

>' 1905 970,747 "

» 1906 1,016,382 »

» 1907 878,8.58 »

» 1908 816,162 »

» 1909 728,424 »

» 1910 894,204 »

» 19H 896,532 »

» 1912 1,040,716 >

Den inverkan på vår för år 191 2 särskildt förmånliga betalnings-

balans i förhållande till utlandet, som trävaruexportens storlek detta år

utöfvat, torde utan särskilda kommentarier kunna inses, lika som den

utomordentliga betydelse trävaruhandteringen alltjämt har för vårt lands

ekonomi.

Likaså måste den slutsatsen, att det allmänna affärsläget i de trä-

importerande länderna är förmånligt, gifva sig själf Att detta goda läge

alltfort gör sig gällande blir tydligt, då man kan konstatera en fortsatt

liflighet i försäljningarna till fasta priser. Våra afnämare af trävaror

hafva fortsatt att göra sina inköp, och i närvarande stund torde c:a 68

% af hela den beräknade årsstocken från Sverige vara placerad. En
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så hög försäljningssiffra vid denna tid på året har aldrig tillförene före-

kommit.

I motsats till föregående år vid samma tid äro i år tyskarna på
efterkälken med sina inköp. Då samtliga öfriga träkonsumerande länder

betydligt öfverskridit inköpskvantiteterna för 191 2, äro tyskarna c:a 30,000

stds efter. Men ingen egentlig anledning föreligger att tro, att de ej i

sinom tid komma att betäcka bristen.

Att under nu anförda förhållanden en smula stiltje inträdt i försälj-

ningarna är helt naturligt och torde för öfrigt ej ensamt bero på köparna

utan äfven på säljarna, af hvilka en del börjat höja sina noteringar och

afböja affärer, som ej kunna komma till stånd mot de förhöjda priserna.

Utan tvifvel bör en allmän prisökning hafva goda skäl för sig och äfven

verka stimulerande på marknaden. Den goda konsumtionen och de

redan afslutade aftarerna, som starkt decimerat de disponibla varorna,

motivera till fullo sådan ökning, som ock torde tarfvas för att väcka

säljarnas intresse för fortsatta affärer, i den mån de kunna åstadkomma

lämpliga specifikationer.

Det är endast hos oss som försäljningarna gått raskt undan. Finnarna

hafva vid detta laget placerat minst 75 % af sin årsstock. Petersburg,

Kronstadt och Riga torde närma sig 60 % , och från Hvita hafvet hafva

afsluten gått i synnerligen rask följd, så att föga mera torde vara att

därifrån hämta för fow; åtminstone af mera kända produktioner. För

öfrigt äro ej obetydliga kvantiteter för senare skeppning placerade.

Rigamarknaden, som år 1912 visade en högst betydande minskning

mot närmast föregående år, befinner sig tydligen äfven för i år i lik-

nande läge. Man räknar där med att 19 13 års export blir c:a 30 %
mindre än 19 12 års. Detta gör också, att Rigaexportörerna kunna ut-

vinna mycket goda priser. Som exempel härpå kan anföras att gran-

battens, fob. där, utan svårighet obtinera 165 mark basis för 7" vanlig

sortering.

Som en följd häraf framträder också en gifven tendens till stigande

priser för svenska granvaror.

För bästa märken fob. 1913 noteras:

Öfverbotten.

Furu.

4. 3x9 o/s £ 10.10/-

3X8 » -i' 8.15/- å 9./-

3, 2>/3x !'' 8.12/6 ä 8.15/-

2';2, 2x6 » » 8.2/6 å 8.5/-
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Som af dessa noteringar framgår äro priserna goda. Dock kan

man anse, att furuplankorna borde i proportinon betinga ett högre pris,

och det är ej utan, att en del säljare se en smula pessimistiskt på

furuplanksmarknaden. Detta torde dock vara omotiveradt, ty inga verk-

liga skäl härtill föreligga. Konsumtionen är minst lika god som van-

ligt och lagren tydligen afsevärdt mindre.

Ett faktum är, att de i allmänhet tillfredsställande exportpriserna

väl behöfvas för att täcka råvaruprisen, hvilka äro högre än någonsin

förr. Detta beror naturligtvis till dels på det goda marknadsläget, men

äfven på den så godt som öfver hela Norrland ofördelaktiga drifnings-

vintern. Det torde väl näppeligen kunna tänkas annat, än att vissa

minskningar i beräknad timmerfängst komma att föreligga. Och detta

har gifvetvis gjort en del timmerköpare nervösa och drifvit köptimmer-

prisen i höjden. De, som ligga med sina skogar förmånligt till i för-

hällande till vattendrag och förädlinssverk, inhösta stora fördelar häraf.

Trämassemarknaden.

Läget på sulfitinarknadcn är i det hela ungefärligen detsamma som
vid årsskiftet, i det priserna äro fasta, ehuru omsättningen är ringa.

Stark sulfit betingar omkring Kr. 145: — netto kontant fob. Norr-

land, men torde dock afslut till detta pris endast afse årsleverans. För-

säljningar för kommande år äro omfattande.

För lättblekt sulfit är tendensen lifligare, och torde god vara nu

kunna betinga ända till Kr. 160: — netto fob. Östersjön. Västkusten

och Norge hafva redan betydligt öfverskridit detta pris.

Sulfatniassan börjar synbarligen allt mer intressera köparna och

stark efterfrågan gör sig gällande. Några priser torde dock f. n. vara

svårt att meddela som ledande.

Om sålunda läget för kemisk massa i allmänhet taget är gynnsamt,

kan detta dock ej sägas vara fallet med den mekaniska. Det synes,

som om produktionen under höstmånaderna blifvit större än vanligt,

och då konsumtionen ej företer någon stegring, torde vara fråga om,

huruvida priserna skola kunna hålla sig. Man får dock hoppas det

bästa; våra sliperier behöfva väl de priser, som förra året gaf, för att

med framgång kunna drifva sin tillverkning.
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EKONOMISKT.
Aktiebolaget Emsfors bruk. Emsfors bruk, Hjalmar Unge, som i FliseryiU

socken af Kalmar län drifver pappersmasse- och papperstillverkning, har ombildats till aktie-

bolag. Driften fortsattes i oförändrad form.

Stiftarna af bolaget äro bankdirektörerna Helmer Stein, C. Lindholm och O. Schönmeyr,
advokaten Erik Lidforss och jur. kand. Fritz Belfrage. Aktiekapitalet utgöres af iägst

500,000 och högst 1,500,000 kr. Aktierna lyda å I,O0O kr. Förlagsaktiebolaget Ge\alia

har rätt att likvidera 495 aktier i bolaget med bolaget tillkommande fordringar hos Emsfors
bruk, hvilket j)ä sin tid mäste öfverlagas af Gefleborgs enskilda bank.

Aktiebolaget Qällö sågverk, hvars styrelse har sitt säte i Gällö, Refsunds socken

af Jämtlands län: Styrelsen utgöres af doktorn Frans Edvard von Sydow i Göteborg samt

disponenten Oscar Linden och grosshandlaren Ando Wikström, båda i Sundsvall, med inspek-

tören Ter Olof Jonson i Östersund och hofrättsrådet Gustaf Wilhelm Hörstadius i Stockholm
till sup].ilcanter.

Oskarströms sulfitaktiebolag, hvars styrelse har sitt säte i Enslöfs socken af

Hallands län: Såsom styrelseledamot i stället för M. I. Levisson har inträdt bruksägaren M.
W. Rhedin å EUesbo, Rödbo socken af Göteborgs och Bohus län. Theodor Fredlund har

utsetts till bolagets verkställande direktör. Till suppleanter hafva ytterligare valts löjtnanten

Carl Khedin och konsuln Carl Lyon, båda i Göteborg,

Stafsjo bruk med underlydande egendomar har försålts till disponenten Jacob Wahren
i Norrköping. Tilltr.ädet skedde omedelbart. Sammanlagdt omfatta dessa egendomar något

öfver 25,000 tunnland, hvaraf 3,000 tunnland öppen jord och något öfver 23,000 tunnland

skog. Före försäljningen innehades aktierna i Stafsjö bruks aktiebolag med undantag af

några få af konsul G. F. A. Enhörning i Norrköping. Priset är ej bekantgjordt, men upp-

gifves vara 3,700,000 kr.

Uddeholms aktiebolag köper Brattfors. Styrelsen för Uddeholms aktiebolag

har träfiat aftal med Braltfors aktiebolag om inköp af Brattfors sk( gar till samma pris, som
de förut erbjudits till staten, och har bolaget pä extra stämma godkänt denna uppgörelse.

Braltfors aktiebolag hade sina samtliga egendomar i Brattfors, Nyed och Vase socknar

bokförda till kronor 2,471,577.

FOR KRONOJÄQARE.
Ang. kronojägares skyldighet att brandförsäkra till bostadslägenhet hö=

rande hus.

777/ öfverjägtnästarcn i Skelhftea distrikt.

Med skrifvelse den 18 januari innevarande är har Ni öfverlämnat för Kungl. Domän-
styrelsens pröfning en till jägmästaren i Öfre Byske revir ställd och af denne till Eder den
16 januari öfversänd skrifvelse frän kronojägaren Erik Nyström, hvari denne, i anledning af

»ifrågasatt» brandförsäkring af husen till kronojägarebostadslägenheten Udden i Lomträsks
bevakningstrakt, inom hvilken Nyström är kronojägare, förmenat sig icke vara skyldig brand-

försäkra ifrågavarande byggnader, och vill Kungl. Styrelsen i anledning häraf hafva med-
delat, att i förevarande fall kronojägaren icke synes vara pliktig bekosta brandförsäkring af

bostadshusen.

Stockholm den 4 februari 1913.

Karl Fredenberg.
Alfred Wigeluis.
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Resestipendier ät kronojägare.

Till xamtligii öfverjägmästare.

Sedan Kungl. Maj:t genom fastställande af 1913 års general förslag till utgifter Iran

reservationsanslaget för skogsväsendet anvisat ett belopp af 1,000 kronor till stipendier åt

kronojägare under innevarande år, vill Kungl. Styrelsen, i syfte att bereda kronojägare till-

fiille att tillgodogöra sig inom andra bevakningstrakter än deras egna vunnen erfarenhet i

skogsodlingar, gallringar och andra till en ordnad skogshushållning hörande åtgärders ut-

förande, härmed anmoda Eder att före den I nästinstundande april till Kungl, Styrelsen in-

komma med förslag å två kronojägare inom Edert distrikt, som äro villiga och anses lämp-

liga att under innevarande år ifrågakomma vid dessa stipendiers fördelning, hvarvid tillika

bör för hvar och en af de föreslagna kronojägarna angifvas resans ändamål och utsträckning.

Stockholm den 20 februari 1913.

Karl Fredknherg.
K. G. G. Norlnw

Understöd åt pensionerade kronojägare under år 1913.

Genom nådigt bref den 20 december 1912 har Kungl. Maj:t tillerkänt nedannämnda
f. d. kronojägare understöd, nämligen

;

Med etthundra kronor f. d. kronojägarna i Bönälfvens bevakningstrakt N. G. Wenn
berg, i Lillåuddens bevakningstrakt J. A. Nyberg, i Hvitå bevakningstrakt L. A. Näsvall,

Rönnbergets bevakningstrakt J. B. Edin, i Hackas bevakningstrakt L. F. Engelmark, i Garg
näs bevakningstrakt J. O. Åslin, i Urnans bevakningstrakt K. J. Wikström, i Lägsta be
ningstrakt J. A. Lindqvist, i Tåsjö bevakningstrakt J. P. Flemström, i Betarsjö bevaknings
trakt S. Mellin, i By bevakningstrakt C. Cantzler, i Laxsjö bevakningstrakt P. O. Berglund

i Hälahults bevakningstrakt E. Hjort, i Kungs Norrby bevakningstrakt C. P. Ekström. 1

Ombergs bevakningstrakt L. E. Nordström, i Handbörds bevakningstrakt S. A. Johansson
i Lyckebäcks bevalvningstrakt C. Pettersson, i Västra utfartsvägens bevakningstrakt P. Pet

tersson, i Örestens bevakningstrakt A. Andersson, i -As och Redvägs bevakningstrakt E. W
Mörk, i Noläsens bevakningstrakt J. N. Andersson, i Ljungs bevakningstrakt S. A. Ågren
i Ödetorps bevakningstrakt L. Norberg, i Västra Kinne bevakningstrakt A. J. Lindgren,
Kungslena bevakningslrakt S. F. Ljungberg, i Skara bevakningstrakt C. Ryberg, i Barne
bevakningstrakt A. J:son Lindgren, i Skånings bevakningstrakt C. G. Mörk, i Finnbackens
bevakningstrakt Joh. Österblom, i Finja bevakningstrakt K. Anderholm och i Västra Malmö-
hus bevakningstrakt P. Johnsson

;

med etthundratio kronor f. d. kronojägaren i Görjeäns bevakningstrakt N. J. Sandgren

;

med etthundratjugu kronor f. d. kronojägaren i Arfäns bevakningstraki Em. Nilsson;

med åttio kronor f. d. kronojägaren i Kårestads bevakningstrakt P. ^L Lönn;
med etthundrasextio kronor f. d. kronojägaren i Hvithults bevakningstrakt L. E.

Lindh; samt

med etthundratjugufein kronor f. d. kronojägaren i Kyrkdams bevakningstrakt N
Laufler.

Ålderstiliägg hafva från och med år 1913 beviljats följande kronojägare:

Ålderstiliägg

Namn
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Staten och skogsvården i öfre Norrland.

Af Mauritz Carlgren.

Då frågan om en omläggning af principerna för statens vård af och

uppsyn öfver kronans och enskildas skogar i Norrland och Dalarna ryckt

ett steg närmare sin lösning genom Norrländska skogsvårdskommitténs

betänkande, aflämnadt till Kungl. Maj:t i mars 19 12, har jag trott till-

fället lämpligt att begära plats för detta inlägg. Nedanstående tankar

torde knappast vara originella. Tvärtom är det min öfvertygelse, att de

erfarenheter, hvarpå de grunda sig, äro gemensam egendom för de flesta,

som i en eller annan egenskap syssla med de öfre-norrländska skogarna,

om ock man tänkt sig olika vägar för reformeringen. Ämnet är synnerli-

gen rikt. Dä jag valt till utgångspunkt några få af de fakta och uppslag,

Norrländska skogvårdskommittén framlagt, må detta icke tolkas såsom

något försök till vare sig fullständig eller ofullständig recension eller kritik

af kommitténs betänkande, som jag däremot i några kardinalpunkter velat

i min ringa mån understryka, och hvartill jag i många punkter ansluter

mig. De förhållanden, som komma att beröras, äro säkerligen i flera

hänseenden allmängiltiga för skogarna i hela den landsända — Norrland

och Dalarna •— som kommittébetänkandet omfattar. Men enär de

torde vara till finnandes i sin mest typiska och tillspetsade form i de

två nordligaste länen, har jag begränsat mig till dessa och speciellt deras

lappmarker, där jag själf förskaffat mig någon erfarenhet.

Till att börja med må då anföras några allmänt kända siffror

och fakta.

De tre nordligaste öfverjägmästaredistrikten, Luleå, Skellefteå och

Umeå, motsvara Norr- och Västerbottens län, om man fråndrager det i

Västernorrlands län belägna Anundsjö revir med 26,000 hektar krono-

parker och tillägger en del af Tåsjö revir (Dorotea socken) med 60,000

hektar kronoparker och 160,000 hektar enskilda skogar.

I dessa tre distrikt äger kronan 4,700,000 hektar kronoparker och

kronoöfverloppsmarker (tillkommer Anundsjö revir 26,000 har), enskilda

menigheter m. fl. 6,200,000 hektar.

Skogsv.frds/nrtnins^eiis Tidskri/t, Alhmmna delen, Iglj. 10
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För tillfället saknande inkomstsiffror från kronans skogar å dessa

distrikt åren 1906— 1909 anför jag sådana dels för hela riket, dels för

Norrland med Dalarna efter kommittébetänkandet sid. 209:

Statens bruttoinkomster i runda tal genom virkesförsäljningar från kronoskogarna

är i hela riket i Norrland och Dalarna

igo6 S,200,000 kronor 6,900,000 kronor

1907 9,500,000 » 7,900,000 »

igoS 9,000,000 » 7,200,000 »

igog 8,300,000 » 6,500,000 >

igio 10,400,000 » 7,600,000 »

Af kronoskogarna inom Luleå, Skellefteå och Umeå distrikt hade

kronan år 1910 en inkomst af brutto c:a 6,300,000, netto c:a 5,300,000

kronor (Domänstyrelsens underdåniga berättelse för år 1910, bil. 23). Af

samtliga utgifter för samma distrikt c:a 1,000,000 kronor kommo endast

34,000 kronor på egentliga skogsvårdsåtgärder (skogsodling, hyggesrens-

ning och dikning). Därjämte hade riksdagen detta liksom föregående

år fr. o. m. 1900 beviljat särskildt dikningsanslag med 150,000 kronor

för kronoskogarna i de norrländska länen och Kopparbergs län, hvaraf

66,000 kronor nedlades i ifrågavarande distrikt.

Norrländska skogsvårdskommittén har med ledning af uppskattade

kronoparker i dessa distrikt funnit, att impediment — större sjöar och

vattendrag ingå ej i denna beräkning — alltså till största delen myrmar-

ker utgöra 26 % af utmarken. Återstå sålunda 74 % s. k. produktiv

skogsmark. I denna »produktiva mark» ingå dock stora arealer försum-

pad .skogsmark, i hvilken utsträckning är svårt att göra sig en föreställ-

ning om. A några indelade byaskogar efter Öreälfven — tillsammans

6- å 7,000 hektar — utgöra de 16 % af den s. k. produktiva marken.

Vid kronoparksindelningarna hafva icke dessa marker redovisats för sig i

beståndsbeskrifningen. De äro dock af en betydande omfattning, produ-

cera f. n. en obetydlighet — måhända å en del af dem kubikmassan är-

ligen torkande skog väger jämnt mot tillväxten — mot hvad de kunde

göra, om de afdikades. Saknaden af sådan föreskrift äfven i de senaste

bestämmelserna (af den 15 maj 1912) betyder i och för sig icke så mycket,

enär dessa för behöfligheten af afdikningar vägledande siffror äfven,

ehuru med något besvär, kunna framplockas ur nuvarande hushållnings-

planer; men man får däraf det intrycket, att de försumpade markernas

omfattning och betydelse för skogsproduktionen icke tillräckligt upp-

märksammats.

A skogsförsöksanstaltens program sedan år 1903 har stått under-

sökning af de försumpade markerna i våra skogar. »Det är lätt att

förstå, att de skogsvärdsåtgärder, som böra vidtagas, blifva på det mest
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intima sätt förbundna med teorierna om försumpningens uppkomst»,

säger skogsförsöksanstaltens botanist i »Berättelse öfver botaniska afdel-

ningens verksamiiet åren 1906— 1908 jämte förslag till program» (Skogs-

vårdsför. Tidskrift 1909 h. 3) och utlofvar samtidigt en utförligare afhand-

Hng i ämnet. I af K. Domänstyrelsen för åren 190Q— 191 1 fastställdt ar-

betsprogram föreskrifves för botaniska afdelningen bl. a. fortsatt studium

af försumpningsfrågan — — — — — — — — — — — — — —
undersökning och studier angående möjligheten erhålla skog å utdikade

mossar — — — — — — — -- — — undersökningar, afsedda att

utröna myrutdikningens inverkan på skogens vattenhushållnmg och afrin-

ningen.

Efter denna korta resumé af ämnet tillhörande fakta må följande

icke alltför revolutionära tes uppställas: för att verklig skogsvård som
motvikt mot exploateringen och för framtida möjliggörande af densamma

skall kunna införas såväl å kronans som enskilda skogar i öfre Norr-

land måste statsmakterna utan dröjsmål lämna skogsstatspersonalen 1:0

pengar, 2:0 tid i större mått än hittills.

Då uppstår denna fråga: böra dikningar och i allmänhet hvad man
kallar skogsvårdsåtgärder å kronans skogar i öfre Norrland tills vidare

bedrifvas i den försiktiga och ringa omfattning de nu hafva, eller bör

kronan oförtöfvadt och systematiskt utvidga desamma fram mot ett mål

och en tid, då begreppet skogsvärd för dessa skogar, där dock staten

hämtar en hufvudpart af sina skogsmedel, icke längre blir blott ett vac-

kert ord på läpparna.? För hvarje skogsstatstjänsteman, som har sin

verksamhet i dessa väldiga kronoparkskomplexer, är svaret gifvet. Han
känner alltför väl till dessa försummade, afglömda gamla timmerbläd-

ningshyggen, ofta nog sorgliga monument öfver kronans »skogsvård»,

dessa försumpade granlider med svartlafviga, topptorra träd och svag

föryngring i luckorna, dessa hedar med öfverårig torkande eller oväxtlig

skog af tall och gran, där segraren-granen ser lika bedröflig ut som den

besegrade tallen, för att icke känna en brinnande lust att arbeta för

frambringande af ett nytt och bättre skogsbestånd. Han är frestad be-

klaga, att ej trävaruindustrins uppkomst ligger 100 är längre tillbaka i

tiden än den gör: vi hade då ej haft att operera med detta svårhand-

terliga öfverskott af gammal skog, sannolikt ej heller icke-tillvaratagna

försumpade marker i samma utsträckning som nu ; skogsvård hade då

varit en verklighet och ej ett önskemål här uppe.

Det förefaller, som om Domänstyrelsen icke bredvid andra hänsyn,

den har att tillvarataga, gifvit utrymme åt erkännandet af den ideella

faktor till åstadkommande af verkliga resultat, ej blott spridda försök,

som heter: bibehållandet och stärkandet af de underlydande tjänstemän-
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nens intresse och initiativkraft. En vanlig företeelse isynnerhet bland

assistenterna är, att de efter samlande af några års meriter »söka sig

till civiliserade trakter», d. v. s. söderut eller till kusten. Orsaken härtill är

säkerligen ej blott bristen på kulturmiljöer i dessa Svea rikes utmärker,

utan helt visst och lika mycket trötthet och leda vid det ensidiga arbe-

tet, de evinnerliga stämplingarna och aldrig något annat, ett arbete, som

måste förefalla förrättningsmannen halfgjordt, enär det sällan eller aldrig

åtföljes af sitt nödvändiga komplement: skogsvårdsåtgärder. Skogssta-

tens tjänstemän stå i förhållande till en del andra af statens tjänste-

mannakårer på ett högre plan genom det mått af själfständighet, den

möjlighet till initiativ, som ligger i själfva arbetets art. Den personliga

dugligheten har på detta arbetsfält eller borde åtminstone ha tillfälle till

expansion inom vissa bestämda gränser, som i fråga om annan stats-

tjänst hvarken är behöflig eller möjlig att genomföra. Denna frihet

till initiativ bör tillvaratagas och uppmuntras genom direktiv ofvanifrån

och tillräckliga anslag till skogsvården, ty den kan också bli frihet till

underlätenhet.

Gentemot denna den i markerna ströf\ande skogsstatstjänstemannens

uppfattning kunna uppställas tvenne synpunkter ofvanifrån: i:o den stats-

finansiella, 2:0 den naturvetenskapligt-tekniska. Vi börja med n:o i:

lönar det sig för kronan att påkosta de summor, de med öfverårig och

utglesnad skog beväxta, de försumpade, de kala markerna o. s. v. be-

höfva för att beklädas med ny skog af den högsta växtlighetsgrad, mark-

boniteten tillåter, eller m. a. o. återfår staten de nedlagda pengarna,

ökade med ränta på ränta, vid den framtida skörden?

2:0 den naturvetenskapligt-tekniska synpunkten: har veten.skapen

(skogsförsöksanstalten) slutgiltigt löst problemet om den i hvarje fall

riktigaste kulturmetoden och dikningstekniken, och har den fastslagit de

följder, en allmän afdikning skulle fä å grundvattensnivån o. s. v..?

Om den vidtomfattande frågan n:o i eller kanske rättare om det

berättigade i att låta svaret på densamma bli bestämmande för skogs-

hushållningen ha uppmärksammade meningsutbyten under det gångna

året pågått mellan hrr Anders.son och Heckscher å ena sidan och

hrr Wallmo och Welander å den andra. Frågan står väl fortfarande

öppen, har knappast aktuellt intresse hvad de öfre-norrländska och spe-

ciellt lappmarksskogarna beträffar; i alla händelser får framtiden' lämna
säkrare svar.

På frågan n:r 2 är svaret: nej. Nå, men då saknas väl allt skäl

att nu gifva dikningar och skogsvårdsåtgärder i allmänhet å kronans

skogar i öfre Norrland större omfattning än de nu ha? Så synes Domän-
styrelsen resonera och så kan tyckas rätt.
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Innan man oförbehållsamt ansluter sig till denna .mening, anhåller

jag att läsaren måtte taga i öfvervägande

:

att huru än svaret å frågan n:o i utfaller, räntabilitetsprincipens

anläggande i fråga om sådana marker, hvilka inom rimlig tid, d. v. s.

ej väsentligt öfverstigande omloppstiden producerat afverkningsbar skog

men på grund af fortgående försumpning uppenbarligen icke äro i stånd

därtill beträftande nästföljande beständsgeneration, icke kan vara riktigt

och försvarligt, för så vidt man fortfarande vill skrifva på sin fana: »ut-

hålligt skogsbruk»;

att kulturerna numera kunna förväntas ge jämnare resultat, sedan

frö från öfre Norrland omsider börjat anskaffas och användas (genom

statens fröklängningsanstalt i Hällnäs), och sedan man lärt sig utan större

förluster i groningsförmåga bevara fröet mellan de glesa norrländska

fröåren

;

att vidare den praktiska och påtagliga om än ej i sifiror utkristalli-

serade erfarenheten från trots allt vidtomfattande verkställda dikningar

å enskildas skogar pekar därhän, att just å ofvannämnda marker, väl ut-

dikade, är att för framtiden förvänta den rikaste produktionen;

att vidare fältet är så, snart sagt, oändligt stort, att i följd af steg-

rad intensitet i kronans skogsdikningar under låt oss säga ett i o-tal år

framåt någon nämnvärd skada i fråga om skogens vattenhushållning —
oni sådan mot förmodan skulle kunna påvisas — på denna tid knappast

skulle åstadkommas. Åtminstone måste denna blifva obetydlig i jäm-

förelse med nyttan, i synnerhet som dessa dikningar i första hand torde

komma att öfvergå den mera lättdikade försumpade skogsmarken, de

grundare och mer förmultnade myrarna och endast med nödiga aflopp

beröra de större vattenhällande myrkomplexen;

att en väntan på ett slutgiltigt svar å t. ex. dikningstekniska frågor

kan blifva lång nog, ja rent af ett s. k. obotfärdighetens förhinder, enär

det väl är troligt att den skogsbiologiska liksom andra experimentella

vetenskaper finner nyare och riktigare lösningar på uppställda [iroblem,

hvad tiden lider;

att skogsförsöksanstalten måhända redan nu är redobogen uppgöra

en interimsinstruktion för dikare i samband med demonstrationer pä
marken af redan gjorda rön; samt

att slutligen det oförnekligen vore mera konsekvent af Domän-
styrelsen, för så vidt den h}llar uppskofspolitiken, att tills vidare all-

deles inställa dikningsstakningar, enär de redan utförda tillsammans

med de planlagda dikningar, som är från år få vänta på anslag (»sta-

karna ruttna ned på kronoparkerna», sade en västerbottensbonde till

mig i somras), väl torde räcka till att experimentera med och studera.
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Faktiska siffror, visande de obetydligheter, staten under t. ex. åren

1904— igo8 nedlagt på skogsvården i öfre Norrland, lämnar norrländska

skogsvårdskommittén i sitt betänkande sid. 98— loi. Förutom i i a

2 revir inom hvarje af de 3 nordligaste distrikten, där respektive dik-

ningsafdelningar arbetat med det särskilda dikningsanslaget (se ofvan), är

det vanligen några hundra kronor pr revir och år, hyggesrensning, skogs-

odling och dikning inräknade. För år 191 1 disponerade Umeå distrikts-

dikningsafdelning med ett arbetsområde af närmare 1,000,000 hektar

kronoskogar endast — 15,000 kronor, efter hvad jag hört uppgifvas.

Siffrorna kunna fullständigas, men som de alla peka åt samma håll, torde

det vara onödigt att vidare uppehålla sig vid disproportionen mellan hvad

kronan tar ur sina skogar och hvad kronan ger tillbaka — för framtida

produktion.

Norrländska skogsvårdskommittén anser vidare, att de norrländska

kronoparkerna stå med ett öfverskott af gammal, öfverårig skog, uppgå-

ende till
'/s

^^ virkesförrådet. Detta bör uppenbarligen uttagas genom

ökade afverkningar, enär med nuvarande afverkningsbelopp öfverskottet

aldrig kommer att minskas. Principen för kronans afverkningspolitik har

varit denna: man har ej tagit mer än att man kunnat tillbakavisa en even-

tuell beskyllning för öfverafverkning, men man har icke ansett, att det

kunde vara en större och viktigare angelägenhet att, så snart som vissa

hänsyn till lämplig öfvergångstid tillåta, fä upp ny och växtligare skog

i den gamlas ställe.

Förvisso balansera mot detta kraf andra och högviktiga s}-npunkter.

Mängden af de oförsälda, på upprepade auktioner utbjudna kronovirkes-

poster de senare åren vittna om att trävarumarknaden redt sig detta

virke förutan. Orsaken må nu vara, att konkurrensen efter vissa vatten-

drag varit för svag, eller att kronans förslagspris varit för högt tilltagna

i förhållande till konjunkturerna. Möjligt är också, att marknaden den

närmaste framtiden måhända icke .skulle förmå mottaga den ökning i

produktionen, som en alltför forcerad afverkning från de stora krono-

parkerna skulle innebära. Ett annat välkändt hinder för rationella af-

verkningar är vissa i synnerhet mindre flottleders beskaffenhet, som på
grund af höga amorteringsafgifter för bjggnader i vattendraget icke

kunna medgifva transport af smådimensionerna. Orsakerna till detta miss-

förhållande, kunna vara flera. Först och främst kan tänkas, att flottleden

är påkostad mer, än hvad som behöfves för flottningens bedrifvande.

Vanligare torde dock vara, att virkestillsläppningen blifvit mindre än som
beräknats, och att det nedlagda kapitalet icke blott icke minskas utan

till och med växer med kumulerade räntor, allt under det verkliga värdet

å byggnaderna år för år sjunker. Skogsstaten rådfrågas, som jag tror
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i regel, om den sannolika virkestillsläppningen under kommande tid, t. ex.

15 år, hvartill amorteringstiden fixerats, och är på grund af sin uteslu-

tande rätt att utstämpla allt saluvirke å statens och enskildas skogar i

lappmarken väl skickad att härutinnan ge godt besked. Men skogs-

staten har också klandrats för att sedermera dessa beräkningar slagit

fel. Enskilda ägare till skogar, belägna intill dylika flottleder, köra ofta

sitt virke tvärs öfver den mindre och dyrare flottleden till en större och

billigare, där våglängden tillåter detta med någon vinst. Men äfven från

kronans skogar, säga de, som klaga, har kommit mycket mindre virkes-

mängd än som utlofvats med ofvannämnda resultat för flottningskostna-

den. Är klagomålet befogadt? Jag känner icke till, huru härmed i stort

sedt förhåller sig, men säkerligen har sådant förekommit och äfven på-

pekats. Jag tror man kan säga, att man saknat en målmedveten och

konsekvent koncentrerad afverkning af gröfre och värdefullare virke efter

sådana flottleder med inbesparingar — om så ansetts nödigt — efter

andra. Kronan skulle dock på detta sätt efter några år vinna afsätt-

ning äfven för sitt öfveråriga småvirke, som af skogsvårdskommittén be-

räknats utgöra den öfvervägande delen af den öfveråriga och skadade

skogens kubikmassa, och därmed möjlighet till skogsvård, hvilken å vissa

revir med nuvarande afsättningsförhållanden är omöjlig att genomföra.

Emellertid har Domänstyrelsen i protokollsutdrag af den 12 januari 1912

lämnat just sådan föreskrift, h\adan en bättre ordningar i detta hänseende

att direkt förvänta. På förekommen anledning ifrågasattes, huruvida kronan

ej kunde i fråga om vissa auktionsposter, lämpligt belägna, föreskrifva

virkets nedläggande i viss flottled, där kronan har intresse af flott-

ningskostnadernas nedbringande. Det ingår i köpeaftalet mellan kronan

och köparen, liiiiu virket skall nedläggas i flottled; kunde ej medfördel

en bestämmelse om hvarcst äfven inflyta.' Visserligen utestänger kronan

sålunda spekulant, som på grund af sin afsikt att nedköra virket till

längre bort belägen men billigare flottled kan betala mer för det ut-

bjudna virket. Men det synes vara ett axiom, att kronan bör släppa

denna illusoriska vinst och hafva större intresse af att fortast möjligt

göra den dyra flottleden billigare och dymedelst förbättra afsättningsför-

hällandena för parken i dess helhet. Allt detta under den förutsättnin-

gen naturligtvis, att byggnaderna i ifrågavarande flottled icke äro så

gamla och förfallna, att icke ny reglering hellre först bör begäras.

Ofvanstående har haft till syfte att understryka norr-

ländska skogsvårdskommitténs kraftigt framhållna kraf, att

tiden borde vara inne för Domänstyrelsen att begära och för

Riksdagen och Kungl. Maj:t att bevilja tillräckligt med pengar

till införande af planmässig och effektiv skogsvård å öfre Norr-
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lands kronoparker, liksom att staten kan och bör skaffa sig

därtill behöfliga inkomster genom ökade rationella afverknin-

gar af öfverårig grof och klen skog, möjliggjorda i sin tur ge-

nom ett bättre utnyttjande af befintliga flottleder (och ev.

utvidgning af kronans egen byggnadsverksamhet i flottleder).

Men hvad som behöfves, när man vill tillgodose behofven

såväl å allmänna som enskilda skogar, är icke blott /^ä^öt utan

äfven Hd, ehuruväl äfven detta kraf till slut blir en penningfråga.

Skogsstaten har i denna landsända, som allbekant är, tvenne upp-

gifter i förvaltningen af kronans skogar och uppsikt och kontroll öfver

enskildas och allmänningsskogar. Denna uppsikt och kontroll är be-

träffande lappmarken och hemman med inskränkt dispositionsrätt till

skogen belägna i kustlandet (de senare c:a 140,000 hektar) så effektiv

den kan vara, enär allt saluvirke till sin mängd bestämmes af skogs-

staten och af den förses med kronans märke för att få från skogen af-

drifvas. För kustlandet i öfrigt gäller den s. k. dimensionslagen, som

tillstädjer hemmansägaren fri afverkning af träd med viss minimidimen-

sion för export till utom länen belägen ort, men föreskrifver skogstats-

tjänstemans utstämpling af det undermåliga virket. Kommittén fastslår,

att resultatet af skogsstatens arbete i stort sedt icke varit tillfredsställande,

men tillskrifver skulden därtill icke skogsstaten utan systemet. Kommit-

tén har också enat sig om att en hufvudförutsättning för åstadkommande

af ett bättre sakernas tillstånd är den ordinarie personalens ökning.

Men därmed tar enigheten slut. Majoriteten har föreslagit, att de nu-

varande revirförvaltarna befrias från arbetet med de enskilda skogarna, och

att detta öfverlämnas åt en särskild kår, skogsingenjörerna, ordinarie,

biträdande och extra, med öfver- och underlydande myndigheter och

tjänstemän. I opposition mot majoriteten står förutom hrr KiNBERG och

WlKLUND, som föreslå bibehållande af nuvarande organisation för de 3

reviren Malmesjaur, Vargiså och Pärlälfven men i öfrigt ansluta sig till

majoriteten, herr Welander, som vill vara med om denna rationella

klyfning endast beträffande kustlandet. För lappmarken vill han bibe-

hålla skogsstatens nuvarande organisation och arbetsuppgifter men öka

revirens antal genom de nuvarandes delning.

Kommittén stöder sig på följande resonnemang: 1:0 Arbetets art

hänvisar till skilsmässa i skötseln af kronans och enskildas skogar i

denna landsända: å ena sidan fullständig ekonomisk förvaltning, å den

andra kontroll och konsulterande verksamhet, i enlighet med gällande

lagar för enskildas skogar, en artskillnad, som kommer att ökas med
stigande intensitet i skogsskötseln;
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2:0 de enskilda skogarna äro af den absoluta omfattning, att en sär-

skild personals anställande för dessa är väl motiverad.

Herr Wel.\NDEK invänder:

1:0 artskillnaden ligger blott på ytan; själfständig ekonomisk för-

valtning måste tvärtom tjäna till att öka revirförvaltarens kompetens att

kontrollera och rådgifva den enskilde i hans skogsskötsel;

2:0 de enskilda skogarna i lappmarken hafva det spridda läge (i

vissa socknar se de pä kartan verkligen ut som öar i en skärgärd med

vida fjärdar [kronoparker] emellan), att tvärtemot kommittémajoritetens

förslag, hvarigenom en ytterligare utvidgning af tjänstgöringsområdet pr

ordinarie tjänsteman uppstår, en koncentrering af densamma är nödvän-

dig, d. v. s. geografisk uppdelning, hoc est revirdelning;

3:0 den af kommittémajoriteten förslagsvis uträknade kostnaden för

den nya organisationen af skogspersonalen för samtliga af kommittén

behandlade enskildas skogar (alltså äfven i andra län, skyddsskogar m. m.)

är säkerligen för lågt tilltagen, enär det af kommittén förordade antalet

fkogsingenjörer och tillsyningsmän måste, för att tillståndet ej skall bli sämre

än det nuvarande, ökas med 50%. Denna kostnad kommer då att springa

upp till minst 5 ä 600,000 kronor och ingalunda stanna vid 350,000;

4:0 personalens arbetskraft under de långa vintermånaderna tillvara-

tages bättre af tjänstemän af nuvarande typ (revirförvaltare) än af skogs-

ingenjörer.

Hvad det sistnämnda argumentet beträftar, hör det till de svagare;

om den af kommittén föreslagna skogsindelningen med karta och bestånds-

beskrifning för de enskilda skogarna genomföres, skola skogsingenjörerna

få mer vinterarbete än de hinna med. Men i allmänhet får man det in-

trycket, att kommittémajoriteten lyckats sämre motivera sina skäl för den

rationella klyfningen — vi kunna ju kalla den sä — i lappmarken än

herr Welander sina motskäl. Att kommittén äfven beräknat alldeles

för ringa antal skogsingenjörer och tillsyningsmän synes äfven vara klart,

liksom att de måste ökas till det af hr Welander förordade antalet

om ej mer. Det är ju kommitténs mening, att skogsingenjörerna skola

prestera ej blott det arbete, revirförvaltare och assistenter hittills ned-

lagt på de enskilda skogarna i lappmarken utan äfven något mer: plan-

läggande och afsyning af skogsvårdsarbeten. Hur kommittén tänkt sig,

att detta ökade arbete skall kunna medhinnas samtidigt som den fak-

tiskt minskat summan af den nu arbetande ordinarie och extra perso-

nalen i lap]5marken, är svårt att förstå.

Och dock förefaller mig kommittémajoritetens lösning af frågan som

den rätta. Vore de enskilda skogarna af obetydlig omfattning, så skulle

revirförvaltaren ha en viss moralisk rätt att betrakta befattningen med
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dem som en bisyssla, och då såväl kunde som borde han agna hufvud-

parten af sin energi åt kronoparker. Emellertid måste det anses som

en statens skyldighet att tillse, att icke en af utvecklingen och själfva

uthållighetsprincipen motiverad stegrad intensitet i skogsvården fördröjes

eller motverkas genom fåtalighet eller olämplig organisation af den per-

sonal, som handhar den restriktiva lagen. Staten har ju i det allmännas

intresse föreskrifvit inskränkning i den enskildes förfoganderätt öfver sin

egendom, låt vara att detta var ett villkor vid egendomens utskiftande

till de enskilda. Det torde emellertid icke vara så lätt att med objek-

tiva skäl bevisa, att genom dualismen i skogsstatens tjänsteplikter endera

af dess arbetsobjekt måste blifva lidande, statsskogarna eller de enskil-

das. Kommittén kan knappast sägas ha framlagt sådana bevis. Men,

människan kan icke tjäna två herrar. Inom skogsmannens arbetsfält,

där ett och annat opåtaldt kan underlåtas, tillfällen till initiativ försittas,

kan det just vara olämpligt med tvenne arbetsobjekt. Åtminstone vore

det ganska naturligt, att åtskilliga revirförvaltare, som skrskildt under

stundan:'e brytningstider känna det öfvermäktiga i uppgiften att föra

skogsskötseln framåt inom bägge slagen af skogar, skulle så småningom

förlägga sin mesta disponibla tid och sitt intresse, när väl de obligato-

riska ordinarie stämplingarna för året verkställts, just till kronoparkerna,

där de äro verkliga förvaltare. Den initiativkraft till förbättrad skogs-

skötsel, hvaraf de äro mäktiga, kommer därför kronoparkerna till del, under

det att de enskildas bli mera försummade. Man skulle ju möjligen kunna

tänka sig en motsatt placering af intresset. Denna eventualitet är dock

mindre antaglig: arbetet å de enskilda skogarna måste i många fall bli

mindre gifvande och uppmuntrande, då kontakten med de olika ägarna

hvilkas intressen för sin skogs vård och framtid löpa på en skala mellan

nollpunkt och kokpunkt, fordrar jämnvikt och optimistisk läggning hos

förrättningsmannen.

Det torde i detta sammanhang icke vara olämpligt att i korthet

vidröra de lagar för enskildas skogar, hvilka skogsstatens personal af

olika grader handhar, äfvensom de förändringar, norrländska skogsvårds-

kommittén ansett sig böra föreslå. Skogsingenjör T. GRENANDER har

i en uppsats >'0m norrländska skogsvårdskommitténs lagförslag för öfre

Norrlands kustland» (Skogsv.-fören:s tidskr. 191 2, h. 9, allm. delen) be-

handlat dimensionslagen. Jag tillåter mig tillägga några ord om den s. k.

utsyningslagen, som tillämpas i lappmarken och ett antal mer eller mindre

spridda hemman i öfriga Norrland (Särna socken med Idre kapellag bl. a.).

Skulle kommittén för att utröna folkviljan bland skogsägarna, bön-

der och bolag, ha användt sig af ett liberalismens referendum för be-

svarande af följande fråga: »önskar ni bibehållandet af utsyningslagens



STATEN OCH SKOGSVÅRDEN I Öt'RE NORRLAND. 1 47

bestämmelse i hufvudsak? Ja eller nej ! , hade säkert ett samfälldt »ja»

kommit från alla skogsägare (bönder), hvilka sålt afverkningsrätt till sin

skog. Nästan säkert är också, att de utsträckt denna sin önskan endast

till den tidpunkt, då afverkningsrätten återfaller till markägaren. Dessa

skogsägare äro emellertid i minoritet. Lika säkert är däremot icke, huru-

vida öfvervägande »ja» komme från de öfriga skogsägarna. Låtom oss an-

taga, att nej-svaren blefvo öfvervägande. Borde statsmakterna rätta sig

därefter och upphäfva utsyningstvänget i sin nuvarande form? Natur-

ligtvis icke. Skogsägarna äro part i målet, och man kan knaopast vänta

annat än att blott ett fåtal skulle förmå bortse från sin egen fördel för

den allra närmaste tiden för att tänka på framtiden och det allmännas

intresse. När därför lagens bestämmelse om utsyningstvång, såsom sär-

skildt hr Wel.WDER många gånger framhåller, icke kränker någon skogs-

ägarens rätt, ha statsmakterna skyldighet att endast så långt gå den en-

skilde skogsägarens önskningar till mötes, som det allmännas väl fordrar

och tillåter. Hvad fordrar och tillåter det allmännas väl i detta fall.-

Det sammanfaller med skogsägarens egen oförytterliga rätt, att statens

hushållning med hans skog icke skall leda därhän, att på grund af för

små utsyningar skog af ålder torkar och sjunker i värde. Men detta är,

kan man påstå, en vanlig företeelse med nuvarande ordning. Skogens

beskaffenhet är i regel sådan, att ett öfverskott af gammal skog finnes.

Den uthällighetshushållning, som är den nuvarande utsyningslagens le-

dande princip, liknar under sådant förhållande en hushållning med pen-

garna på kistbotten, då den gamla huggfärdiga skogen står och för-

hindrar ung skogs uppväxande och utveckling. Det är ett ekonomiskt

eller snarare ett oekonomiskt förmj-ndarskap öfver den enskilde, icke vård

af hans skog.stillgång. A sid. 695 af kommittébetänkandet säga reser-

vanterna hrr KiXBERG, Welander och Wiklund: » — Härmed
är det naturligtvis ej vår mening att framhålla, det allmänna skogsvårds-

synpunkter ej skulle få influera på utsyningsbeloppets storlek; visst icke,

men vi anse, att dylika synpunkter ej böra få ett dominerande inflytande

därvidlag.» Yttersta konsekvensen af detta resonemang blir: skog kan

få dö, torka och sjunka i värde, blott jämn afkastning för all framtid

vinnes. I detta extrema fall, som inträffar vid särskildt ogynnsam för-

delning af åldersklasserna, blir för öfrigt den jämna afkastningen illuso-

risk: vid nästa uppskattning måste antagligen utsyningsbeloppet ned-

sättas, därför att afverkningarna icke varit nog starka att tillåta de

befintliga eller skapade reserverna af medelålders och ung skog att växa

upp i tillräcklig mängd. Tänkom oss en hel hemmansskog, bevuxen

med gammal, dålig, tojjptorr gran med spridd återväxt af på grund af

beskuggning och markens försumpning oväxtliga granbuskar. På detta
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skifte vilja reservanterna ha uthållig hushållning! Man tycker eljest, att

det rätta vore att resolut fixera en kort tid på några i o-tal år och inom

dessa forcera bäde afverkningar och skogsvårdsåtgärder, kultur och af-

dikning. I rak motsats till reservanterna anser jag, att skogsvärdssyn-

punkten skall vara den dominerande. Jag skulle vilja förorda, att § 2

i kommitténs lagförslag så affattas, att där af indelningen framgår, det

öfverskottet af gammal och afverkningsmogen skog med ett afverk-

ningsbelopp bestämdt enligt uthåUighetsprincipen (normalförrådsformeln)

icke hinner afverkas inom rimlig, för hvarje särskildt fall bestämd tid,

uthålligheten och den jämna afkastningen må åsidosättas och beloppet

höjas därhän, att den öfvermogna och oväxtliga skogen såväl som den,

hvilken i föryngringens intresse bör i sammanhang med denna borttagas,

verkligen blir afverkad inom denna tid.

Vare sig detta förhöjda utsyningsbelopp funnits genom bestäm-

mande af viss afverkningstid eller genom användande af en smidigare

afverkningsberäkning, bör det göras beroende af ägarens åtagande att

vidtaga behöfliga skogsvårds- och föryngringsåtgärder efter afverkningen

intill viss del af förhöjningens — utöfver det normala afverkningsbe-

loppet — värde. Rättvisan i att all utsyning å »sådana områden, där i

följd af markens försumpning eller bri.st på fröträd eller andra omstän-

digheter naturlig återväxt icke är möjlig> (lagförslaget § 2) skall göras

beroende af dylikt ägarens åtagande synes kunna starkt ifrågasättas. I

synnerhet som kronan själf å egen mark föregått med så dåligt exem-

pel i thy fall.

Jag skulle vilja tillägga: för så vidt den af samma reservanter fram-

förda meningen om olämpligheten af skogsvårdsafgifters införande i Norr-

och Västerbottens län vinner gehör, så är å andra sidan det af de-

samma föreslagna statsanslaget, 64,000 kronor, hvarför likväl ett ytter-

ligare bidrag af landsting och hushållningssällskap med minst 16,000

kronor skulle utfästas, alldeles för lågt. Man jämföre härmed de skogs-

vårdsafgifter uppgående till 1 20,000 kronor och däröfver, hvar och en

af de öfriga norrländska länens skogsvärdsstyrelser ha att röra sig med.

Med samma utgångspunkt som reservanterna, att det är ett statsintresse

att kraftigt understödja skogsvärden å de ekonomiskt svagt ställda hem-

mansägarnas skogar i dessa län, kommer man till den öfvert)'gelsen, att

någonting som den dubbla af reservanterna föreslagna summan kräfves.

Slutord: det är i högsta måtto önskvärdt att statsmakterna — ej

minst de norrländska riksdagsmännen — vid behandlingen af den norr-

ländska skogsvård-skommitténs olika förslag måtte behjärta dess kraf:

tid och pengar. Det finnes nämligen i detta pröfvandets värf stora möj-

ligheter till missriktad sparsamhet.
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Jägmästaren Tell Grenanders kritik af norrländska

skogsvårdskommitténs förslag rörande den enskilda

skogshushållningen.

Ett genmäle af Nils G. Ringstrand.

Förutom den granskning, som kommitténs förslag underkastats af reser-

vanter, har detsamma äfven varit föremål för skärskådande af andra intres-

serade. Bland dessa har jägmästaren Tell Grenander framlagt sina syn-

punkter i tidskriftens h. g för 19 12 och h. i för 1913, allmänna upplagan.

Några af dem hafva synts mig kunna diskuteras, hvarför jag anhåller om
plats för nedanstående inlägg uti frågan. P^n del af (Irenanders anmärk-

ningar sammanfalla med kommittereservanternas och hafva i den män så är

förhållandet redan varit föremål för granskning frän min sida i tidskriftens

h. I, fackafd. för innevarande år.

Uti den förstnämnda af sina båda uppsatser har Grenander särskildt

ingått på en kritik af kommitténs förslag till lag angående tillsyn å samt

värd af enskildes skogar inom de delar af Västerbottens och Norrbottens

län, som ej tillhöra lappmarken. Denna sin granskning afslutar han med (ol-

jande ord: »Förslaget i sin helhet saknar visserligen icke goda uppslag, som

det är skogsvännen en glädje att anteckna. Skada blott, att de måst så be-

skäras för att kunna inpassas i den trånga ram man en gång bestämt sig

för. Dimensionslagen är en gammal lappad klädnad, som det icke lönar sig

att sätta nya klutar på. J?en/ bord är nog den enda lösen, som låter oss få

se en acceptabel skogslag för denna landsända».

I anledning af den kritik utaf kommitténs beslut att förorda dimensions-

lagens bibehållande, som här uttalas, må det tillåtas mig påpeka, att kommit-

tén, såsom den äfven framhållit, ej velat föregripa de förberedande åtgärder,

som af regeringen redan vidtagits för att vidare utveckla 1903 års lagstift-

ning angående värd af enskildas skogar. Sedan de för detta ändamål sär-

skildt tillkallade framlagt sina förslag, torde det vara lämpligt att till pröf-

ning upptaga frågan om ny lagstiftning för Västerbottens och Norrbottens

läns kustland. För den tid, som kan återstå, till dess detta förslag förelig-

ger, kan det knappast förordas att utarbeta och tillämpa en ny lagform.

Låter det sig göra, böra vi väl nämligen söka att nå den största möjliga

enhet uti skogslagstiftningen, där ej särskilda förhållanden alldeles bestämdt

påkalla separata lagar (lappmarken, skyddsskogsområden). Då jag för min

del sålunda räknar med den sannolikheten, att dimensionslagen kommer att

aflösas af en mera effektiv och skogsvärden mera tillgodoseende lag, så an-

ser jag det onödigt att här ingå på ett detaljerad! bemötande af (Grenanders

anmärkningar mot densamma. Såsom ett generellt omdöme om dessa an-
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märkningar måste jag emellertid uttala, att granskaren synes mig måla väl

mycket i svart, då kan skildrar de menliga följder för skogshushållningen,

som dimensionslagen redan haft, och som det ena eller andra stadgandet i

lagförslaget kan komma att få. Med ett par exempel vill jag belysa mitt

uttalande.

Grenander anför såsom bevis för den nuvarande lagens ineffektivitet,

att hundratusentals omogna träd hafva sköflats och försålts till slipers, stäng-

selslanor, stolpar, byggnadstimmer och ved för förbrukning inom orten. Han
framhåller, att det torde vara af intresse att få storleken af de områden, å

hvilka en sådan sköfling ägt rum, konstaterad. De vore hufvudsakligen att

söka i närheten af städer och större byar, i en bred zon efter järnvägen och

i en ansenlig kuststräcka.

Under sitt arbete sökte kommittén att åstadkomma en utredning, huruvida

rätten till fri afyttring inom orten af undermåligt virke vållade sköfling.

Den riktade i sådant syfte följande förfrågan till hushållningssällskap, kom-

muner, hemmansägare och skogsstatstjänstemän: »Förekommer i anledning af

rätten till fri afyttring inom orten af undermåligt virke till ved, hustimmer,

kol o. d., att växtlig ungskog i större mängd afverkas? Kan skogssköfling

anses hafva härigenom ägt rum, och hafva därvid kalhyggen uppkommit å

större ytor?» Svaren härpå äro hvarandra så motsägande, att något generellt

omdöme i frågan ej gärna kan uttalas. Det torde väl emellertid ej kunna

förnekas, att sköfling sporadiskt förekommit i närheten af större samhällen,

hvilket ock gaf kommittén anledning att uti § 7 af lagförslaget införa bestäm-

melser, afsedda att råda bot mot detta missförhållande.

Då uti den citerade frågan afverkning af virke för järnvägens behof ej

särskildt beröres, kan det vara skäl att här något närmare skärskåda, i hvad

mån densamma kan antagas gifva anledning till sköfling af omogen skog.

Det är så mycket större anledning härtill, som ej blott Grenander framhåller

de vådor, som genom dessa afverkningar kunna uppstå, utan äfven öfverjäg-

mästaren i Luleå distrikt Cassel i sitt yttrande öfver kommittébetänkandet

framlägger samma synpunkt.

Hvad dä först angår afverkningen af träd, som lämna slipers, så vill

jag hälla före, att denna ej kan hänföras till afverkning af omogen skog.

Enligt järnvägsförvaltningens bestämmelser skola slipers pä en längd af 2,7

m. eller 8,1 m. hälla minst 210 mm. i genomskärning samt hafva minst

125 mm:s kärna. Ett träd, som lämnar en sliper af förstnämnda längd och

med angifven bredd ä kärnveden, har i Västerbotten helt säkert uppnått en

ålder af 110 ä 120 år och bör ej längre kunna betraktas som omoget.

Beträffande förbrukningen af slanor och stolpar och den för täckande

häraf erforderliga kvantiteten skog, så torde nedanstående kalkyl gifva någon

föreställning härom. — Slanor skola hålla i längd 6,5 m. och i topp 90
mm. å flata sidan. Ett träd med denna längd och toppdiameter, som alltså

ämnar två slanor, har en kubikmassa af 0,06 kbm. Anslås järnvägens längd

i kustlandet af Väster- och Norrbottens län till 700 km., sedan under bygg-

nad varande eller ifrågasatta bibanor blifvit färdiga, sä åtgå för hela sträc-

kan c:a 112,000 dylika träd, sedan stängslet numera göres af endast en

slana, och järntråd i öfrigt användes till mellanslag. Totala kubikmas-

san för dessa släntrad är 6,720 kbm., och då slanorna beräknas räcka fem-

ton är, blir den årliga åtgången 448 kbm., som med hänsyn till den kubik-
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massa, hvilken utgöres af toppar, ökas till 500 kbm. rotstäende skog. — Stol-

par skola hålla i längd 1.4 m. och i toppdiameter 150 mm. samt hafva

alltså en kubikmassa af 0.0; kbm. pr st. De utsättas pä 3 m:s afstånd från

hvarandra, hvadan för 700 km. järnväg åtgå i rundt tal till 470,000 st. med
en kubikmassa af 14,100 kbm. Stolparnas hållbarhetstid är tio är, hvadan

den årliga förbrukningen är 1,410 kbm. Då en hel del stolpar tages från

toppar af träd, som afverkats för annat ändamål, så räknar jag säkerligen ej

för lågt, då jag anslår, att stolpafverkningen i och för sig årligen konsumerar

2,000 kbm. rotstäende skog, — Tillsammans skulle sålunda åtgå 2,500 kbm. skog

för att fylla årsbehofvet af slanor och stolpar. Antager man, att detta virke

afverkas inom ett afstånd af 5 km. på ömse sidor järnvägen, hvilket afstånd

är för kort i betraktande af de pris, som betalas, och som för slanor mot-

svara kr. 13,30 och för stolpar kr. 10 pr kbm., så skulle den årliga afverk-

ningen pr har totalareal komma att utgöra 0.003 kbm., ett virkesuttag, som
ej är af den storlek, att det kan användas såsom motiv för en särskild lag-

stiftning. — Nu kan det ju vara fallet, att vid uttagandet af första uppsätt-

ningen Htaf slanor och stolpar ett eller annat oförnuftigt hygge gjorts. För

att i fortsättningen hindra dylika missförhållanden har kommittén framlagt

förslag om utfärdande af de bestämmelser, som äro intagna uti § 7 af dess

lagförslag.

En annan form för tillgodogörande af virke, som Grenander förmenar

hota skogarna med sköfling, är kolning. För min del kan jag ej medgifva

det berättigade uti att utaf den omständigheten, att hvarken den nu gällande

lagen eller kommitténs lagförslag förhindrar kolning utaf undermåligt virke,

draga den slutsatsen, att skogssköfiing kan befaras inom ett af Grenander
till 16,260 kv. km. beräknadt skogsområde ä ömse sidor järnvägen. Först

och främst får man från denna areal afdraga — förutom hemman med in-

skränkt dispositionsrätt till skogen — äfven de ej obetydliga kronoparkernas

ytvidd, som Grenander bortglömt. Vidare är det väl fullkomligt oberätti-

gad! att så helt och hållet frånkänna alla ägare af skogar, för hvilka dinien-

sionslagen gäller, allt skogsvårdsintresse, att man af angifna skäl kan påstå,

att sköfling är att befara å det ifrågavarande området. Grenander nämner
själf bolag, för hvilkas insatser till skogsvårdens höjande han gör en honnör,

och bland hans illustrationer till uppsatserna finner man en fotografi af ett

bestånd, som en hemmansägare gallrat endast med ledning af en vid ett

föredrag utdelad skogsvårdsföreningens folkskrift. Med sådana exempel för

ögonen synes det mig, att man sä långt ifrån bör konstruera upp farhågor,

som äro overkliga, att man tvärtom bör kunna uttala förhoppningar om att

ett fortsatt, utvidgadt och målmedvetet arbete för befrämjande af upplysning

om skogsvärd skall visa sig fruktbärande. Slutligen har Grenander i fråga

om kolningen förgätit den ej minst viktiga omständigheten: behållningen af

denna handtering är ingalunda sä lysande, att kolningen kan få en omfatt-

ning, som leder till någon allmän eller ens större sköfling. Vore så förhål-

landet, skulle man naturligen fått bevittna de befarade spolierande hugg-

ningarna i mycket stor utsträckning inom sädana trakter, hvilka ligga för-

brukningsorterna för kol närmare än de, om hvilka nu är fråga, och å hvilka

kolet sålunda har större värde. Kolmarknadens känslighet för en något ökad
tillförsel reglerar äfven nästan automatiskt kolningarnas omfattning. — I det

sammanhang, då han behandlar kolningsfrågan, uttalar (Jrenander sin förvå-
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ning öfver, att kommittén ej — såsom den gjort beträffande forslande af

undermåligt virke till lappmarkerna — föreslagit förbud mot export af kol

utom länet. Förklaringen till denna kommitténs underlåtenhet är dock ganska

enkel: eftersom det ej gärna är möjligt att konstatera, huruvida kolet här-

stammar frän fullmåliga eller undermåliga träd eller kanske från torra, till

hvilkas afverkande rätten är fri, och ett exportförbud sålunda ej skulle kunna

öfvervakas, så vore ett förslag om dess utfärdande knappast välbetänkt.

Genom C^renanders hela kritik af kommitténs lagförslag går som en

röd tråd den anmärkningen, att detsamma ej är i stånd att förhindra hvarje

form af sköfling. Helt visst vore en lag, som förmådde detta, utan att

fullständigt döda ägarens handlingsfrihet, idealet af en skogslag. Men hvar

finna den? Den af Orenander framhållna Gottlandslagen förmår det lika

litet som utsyningslagen, ty bada lämna skogsägaren full frihet i fråga om
afverkning för husbehof och alltså, därest man anlägger den synvinkel, som
Grenander uti sin nu behandlade kritik gjort, äfven möjlighet att sköfla

skog. Och vare sig sköflingen sker vid husbehofsafverkning eller huggning

för afsalu är den ju lika fördömlig. Ställer man emellertid fordringarna

på en skogslags effektivitet så högt, att all sorts sköfling omöjliggöres, så

finnes ingen annan utväg att tillgripa än att föreskrifva allmänt utsynings-

tvång. Lyckligtvis är väl något sådant ej genomförbart. Jag skrifver »lyck-

ligtvis», emedan en sådan lagstiftning skulle göra skogsägarna till manne-

känger i st. f. till tänkande varelser. Då man väl får antaga, att statsmak-

terna ej anse en sådan metamorfos önskvärd, sä återstår intet annat än att

till den lag, som man stiftar, knyta densamma kompletterande bestämmelser

och förfoganden, hvilka kunna vara ägnade att skydda skogen mot de faror,

för hvilka den kan utsättas genom okunnigheten, vinningslystnaden och äga-

rens ekonomiska trångmål eller afsaknad af likvida tillgångar.

Mot den förstnämnda af dessa skogens fiender har kommittén sökt skapa

ett försvar genom sitt förslag om upptagande af skogsvårdsafgifter att an-

vändas bl. a. till meddelande af undervisning i skogshushållning, och kom-
mittén har starkt framhäft såsom en af skogsingenjörernas främsta plikter

att utöfva denna undervisningsverksamhet. Göres den undervisningen lef-

vande, och nedlägga de, som det vederbör, ett verkligt intresse på sitt ar-

bete härutinnan, så äro helt säkert goda resultat att på den vägen vinna.

Väl kan det hända — såsom vissa af Grenanders illustrationer till hans

andra uppsats visa — att ej alla äro genast mottagliga för de lärdomar, som
man vill gifva dem. Men man får väl förnya försöket med tanken pä san-

ningen i den latinska sentesen: gutta cavat lapidem, non vi, sed saäpe

cadendo.

Au mot vinningslystnaden utfinna det värn, som man ej kunnat bygga
upp genom undervisning, är svårare. Faran hotar egentligen från de s. k.

ägendomsslaktarna och torde väl knappast kunna helt och hållet afvärjas. Det
medel, som på andra häll anlitats, eller att under en viss, ej allt för kort

tid, sedan en skog bytt ägare, genom lagstiftning reglera afverkningen ut-

öfver husbehofvet, synes man hos oss ej vilja anlita.

Sina lättaste segrar vinner emellertid skogsspekulanten, när den andra

parten i underhandlingen på grund af ekonomiskt trångmål behöfver afyttra

sin skog Hade denna dä tillfälle att på rimliga, kanske t. o. m. billiga vill-

kor lå sitt penningebehof fylldt pä annat sätt, kunde helt säkert ofta mån-
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gen skog räddas från sköfling. Ett sådant tillfälle kunde en af staten genom
hypoteksbanken ordnad skogbelåning erbjuda. Ett af mig på skogsvärds-

föreningens årsmöte 1910 hållet föredrag uti denna fråga resulterade uti ett

föreningens beslut att hos Kungl. Maj:t anhålla om frågans utredning. Den
18 juni s. å. remitterade Kung!. Maj:t föreningens framställning till Domän-
styrelsen, som fortfarande torde vara sysselsatt med den begärda utredningen.

Med nu gjorda allmänna uttalanden har jag velat framhålla, att man
ej, såsom det vill förefalla mig, att Grenander i hög grad gör, bör sätta

sin lit till enbart skogslagar, utan att dessa, om de lämna någon handlings-

frihet kvar åt skogsägaren och sålunda ju äfven i större eller mindre grad

öppna möjlighet för sköfling, böra erhålla stödet utaf vid sidan om dem
verksamma åtgärder.

Uti § 3 mom. 2 har kommittén föreslagit, att försågning för en fastig-

hets eget eller uti sambruk med densamma varande fastighets husbehof skulle

kunna få äga rum å exportsåg. Grenander förmenar, att detta medgifvande

skulle hafva till följd, att en exportör för sitt behof af virke till arbetare-

bostäder m. m. ej skulle använda eget utsynadt virke. Han skulle kunna

vara berättigad föra följande resonemang: »Det sågade timret är afyttradt

för att fylla trävaruexportörens husbehof. Min såg är fortfarande husbehofs-

såg. » — Detta fall synes mig förutsätta, att den tänkta exportörens hela till-

verkning åtgått till hans arbetarebostäder, ty under andra förhållanden kunde
han väl ej yttra den sista mening, som Grenander lägger i hans mun. Jag
nödgas emellertid då fråga: om han har en så liten tillverkning, att den för-

brukas till arbetarebostädernas byggande, hvilket behof har han då öfver huf-

vud af dessa bostäder? Det tänkta fallet synes mig vara alltför konstrueradt

för att kunna antagas fä en motsvarighet uti verkligheten, och det är väl ändå
endast sannolika fall, som man bör allvarligt diskutera.

Enligt Grenanders mening är kommitténs förslag, att utsyningsförrättare

må kunna föreskrifva fröträds öfverhällande, ej af så stor betydelse. Han
visar en bild af ett trakthygge, där skogsägaren afverkat de ställda fröträden,

och anser, att man skall få se sådana bilder äfven efter det kommittéförslaget

upphöjts till lag. Skogsägaren går endast i omvänd ordning med afverk-

ningen: han börjar med att uttaga de fullmåliga träd, som äro lämpliga

fröträd, och begär därefter stämpling af det undermåliga virket. Det medges,

att sådant kan hända, men häremot hjälpa ej ens de än dimensionslagen vida

strängare utsynings- och Gottlands-lagarna, då man i de trakter, där de gälla,

kan afverka de lämpliga fröträden för husbehof. Mot sådan oförnuftig af-

verkning, som Grenanders bild åskådliggör, tror jag ej, att det finnes annat

medel än ett målmedvetet, intresserad! undervisningsarbete.

Som en orättvisa gent emot kustlandets befolkning anser Grenander
kommitténs förslag, att upptagande af skogsvårdsafgifter bör föranleda ut-

syningsafgifternas bortfallande i lappmarken, under det att de däremot bibe-

hållas för kustlandet. Det synes mig dock vara en väsentlig skillnad mellan

de båda fallen. Denna ligger i de båda lagarnas olika natur. Då staten i

ena fallet anser sig behöfva en så ingående kontroll öfver afverkningen, att

alli saluvirke utstämplas, så synes det mig vara en enkel konsekvens häraf,

att staten äfven kostnadsfritt ombestyr utstämplingen. Detta är analogt med
hvad som äger rum i trakter, där skyddsskogslagen gäller. Knappast synas

lappmarkens skogsägare, som äro underkastade en mera restriktiv lagstiftning

SkogsvSriis/orrningcns tidskr., Atlm. deltn igij. I I
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än de inom skyddskogsområdet boende, böra därjämte påläggas en utsynings-

afgift. En skogsägare åter, för hvars skog dimensionslagen gäller, betalar af-

giften såsom arfvode för en skogsvårdsåtgärd, till hvilken staten tillhandahåller

honom sakkunnig person. Han kan njuta afkomst af sin skog förutan an-

litande af denna statsfunktionär, hvilket ej lappmarkens skogsägare kunna.

Nu vänder kanske någon mitt resonemang mot mig själf och säger, att om
en skogsägare är så pass intresserad af sin skogs skötsel, att han härför

vill påkalla en särskild sakkunnig, så bör man uppmuntra honom med att

lämna en sådan persons biträde kostnadsfritt. Detta kunde låta säga sig,

om det endast vore fråga om råd för skogens skötsel, och om ej den sak-

kunniges tillkallande hade till syfte att få till stånd afverkning. Vore af-

sikten endast den först angifna, d. v. s. mera ideell, behöfver man ej befara,

att tjänstemannen anlitades i oträngdt mål; man hade en viss säkerhet för

att det bakom beslutet att tillkalla honom låge ett allvarligt uppsåt att göra

något för skogen. Denna visshet äger man ej, när, såsom fallet är vid till-

lämpande af dimensionslagen, med tjänstemannens anlitande afses att erhålla

tillfälle till skogsafverkning. Därmed kan ju åsyftas att bereda skogen vård,

men det kan äfven vara mycket krassa motiv för vederbörandes begäran om
skogstjänstemannens biträde. Under .sädana förhållanden, och då det natur-

ligen ej är möjligt att undersöka motiven för den ena eller andra ansökningen,

synes det mig vara riktigast att pålägga den ringa afgift, hvarom här är fråga

för att såmedelst förebygga okynnesansökningar. — Om en skogsägare efter

antagande af kommitténs förslag söker skogsingenjörs biträde enbart för att er-

hålla råd och upplysningar om skogens skötsel, så ankommer det på skogs-

vårdsstyrelsen att afgöra, huruvida biträdet skall lämnas afgiftsfritt eller ej.

Grenander riktar härefter sin kritik mot lagförslagets § 7, för hvars

innehåll han redogör på följande sätt: »Med denna skulle förekommas rof-

huggning af undermålig skog på vanlig frisk skogsmark. Om sådan af-

verkning äger rum, utan att vederbörande myndighet får kännedom om den-

samma, skulle skogssköfiaren fä vidtaga åtgärder för återväxtens tryggande.

»

Hvad Grenander afser med orden »utan att vederbörande myndighet får

kännedom om densamma», förstår jag ej. Själffallet måste väl vederbörande,

som i detta fall är skogssvärdsstyrelsen, få kännedom om afverkningen, för

att den, som utfört densamma, skall kunna åläggas vidtaga åtgärder för åter-

växten. — Då Grenander i en not till sitt nyss refererade yttrande uttalar

en undran, hvilken eller hvilka som skola hålla uppsikt öfver bestämmelsens

efterlefnad, så visar detta endast, att han ej tagit kännedom om de ålig-

ganden, som enligt kommitténs förslag böra tillkomma skogsingenjörer och

tillsyningsmän. — Efter förestående citat fortsätter Grenander: »Hvarför en-

dast rofhuggning och icke annan form af sköfling för afyttring af sleepers,

slanor, stolpar och byggnadstimmer inom länet bör förhindras, motiverar

kommittén icke. » Äfven här har jag stannat oförstående inför Grenanders
kritik, hvilket torde ha sin grund däri, att jag ej kunnat fatta skillnaden

mellan begreppen »rofhuggning» och »sköfling». Kommitténs mening —
och jag tror, att dess sätt att uttrycka sin mening är klart nog — har varit,

att hvarje afverkning af undermåligt ostämpladt virke, den må nu afse slanor,

stolpar eller hvad som helst, hvilken kan äfventyra återväxten eller fastig-

hetens tillgång på husbehofsskog, skall hafva den påföljd, som förslaget

stadgar. Huruvida afverkningen varit sådan, att den kan anses straffbar, blir
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synemännens sak att afgöra. — Hvilken inverkan bestämmelsen i § 7 kan

få pä befolkningens föreställningar om lagen är ju svårt att förutsäga och

kan knappast bli föremal för diskussion. Grenander antar, att man skall

finna lagen verka ojämnt eller vara kraftlös. För min del kan jag ej förstå

annat, än att dess verkan blir den, att man lär sig inse nödvändigheten af

att vid afverkning tänka på föryngringen och att hushålla med sina skogs-

tillgångar, som pä de små hemmanslotter, hvilka genom jorddelningen upp-

kommit, lätteligen kunna blifva utan husbehofsskog genom en enda oförnuf-

tigt drifven afverkning. — Vidkommande sedan påföljden för öfverträdelse

af det föreslagna stadgandet förmenar Grenander, att skogskulturfrågan för

öfre Norrland ej är löst, och att man därför ej bör ålägga skogsägarna att så

och plantera. Hvad de ofta misslyckade kulturerna i öfre Norrland angår,

så är väl förhållandet det, att befolkningens ovana vid kulturarbetena hitin-

tills ofta haft till följd ett mindre godt utförande, hvilket kanske mången gång

varit den hufvudsakliga anledningen till att resultatet ej blifvit det önskade.

Denna slutsats anser jag, att man kan draga af det faktum, att vackra för-

yngringar nu lära vara att se på vissa platser, där synnerlig omsorg ägnades

kulturarbetets utförande. Har man för öfrigt i stadganden, som gälla Väster-

norrlands och Jämtlands län, kunnat införa bestämmelser af samma art, som
den nu omhandlade, såsom påföljd för en föryngringen äfventyrande afverk-

ning, sä torde man äfven kunna utsträcka dem att gälla Västerbottens och

Norrbottens läns kustland. De klimatologiska förhållandena kunna väl knap-

past sägas försvåra kulturerna mer i dessa senare trakter än i de förstnämnda.

Att kommittén behandlat frågan om afverkning ä försumpad skogsmark

olika, allt efter som den skog, å hvilken afverkningen äger rum, lyder under

utsynings- eller dimensionslagen, har sin törklaring i de båda lagarnas olika

karaktär.

Utsyningslagen bygger på den förutsättningen, att skogsägaren skall

komma i åtnjutande af skogens afkastning. Då emellertid den försumpade

skogsmarken pä grund af den genom försumpningen i vanliga fall starkt

hämmade tillvä.xten ej kan sägas vara i egentlig mening produktiv, så

vore det knappast riktigt att intaga densammas virkesförråd och tillväxt i

en beräkning, som afser att utröna den produktiva skogsmarkens afkast-

ningsförmäga Den afverkning, som måste föregå åtgärder för att göra

dylika marker produktiva, skulle genom ett sådant förfaringssätt vid afverk-

ningsberäkningen kunna komma att rätt mycket fördröjas, och markens åter-

förande till produktivt skick alltså i motsvarande grad undanskjutas. Dä
emellertid denna mark ofta kan bära ett rätt stort virkesförräd och ej sällan

är af relativt stor omfattning, sä vore det ä andra sidan knappast välbetänkt

att låta afverkningen å densamma följa reglerna för afverkning å impedi-

ment, d. v. s. att virket skulle utan vidare förpliktelser fa uttagas genom
extra afverkning i sammanhang med afverkning å närliggande trakt. Kom-
mittén, som funnit det önskvärdt, att den försumpade skogsmarken snarast

möjligt gjordes produktiv, har trott, att detta mål bäst skulle ernås, om extra

afverkning å densamma medgåfves, men förbundes med skyldighet att verk-

ställa åtgärder för markförbättring. Grenander synes ej direkt ogilla detta,

men förmenar, att flertalet försumpade marker skulle blifva mycket svåra att

utdika. De vore ej uppkomna genom grundvatten från ofvanliggande myrar
och kunde sålunda ej genom dessas afdikning torrläggas. Denna slutsats är
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förhastad. Är försumpningen uppkommen genom ytvatten från myrar, d. v. s.

genom öfversilning från dessa, hvilket enligt min erfarenhet synnerligen ofta

är fallet, torrläggas de med så mycket större lätthet genom myrens afdikning.

Vända vi oss nu till dimensionslagen och skärskåda med utgångspunkt

frän densamma de försumpade markernas behandling, sä är för kommittéför-

slaget ej uttömma"de redogjordt med Grenanders påstående, att kommittén

vill, att rofhuggning å sådan mark skall tillstädjas. Dimensionslagen har

aldrig som sin uppgift satt införande af ett uthålligt skogsbruk. I samma

stund, som den gjorde det, hade den förlorat sin karaktär och blifvit en ut-

syningslag. Ett alldeles gifvet steg i den riktningen vore fordran pä obliga-

torisk torrläggning efter afverkning ä försumpade marker. Önskvärdheten af

dessa markers förbättrande är odisputabel, men så länge man tänker sig en

dimensionslag gällande, sä är det undervisning och understöd frän skogsvärds-

afgifter, som blifva medlen att förhjälpa oss till målet. Innan jag lämnar

Grenanders uttalanden om kommittéförslaget i denna punkt, kan jag ej un-

derlåta att framhålla, huru som hans bild n:o 5 från Aktiebolagets Robertfors

skog Edfastmark är en smula tendentiöst vald. Den kan ingalunda sägas

vara en typisk bild af försumpade marker, men gör sig bra som illustrations-

materiel, dä man vill ge relief åt ett sådant uttalande, som Grenander gjort

om kommittéförslagets § 16: att kommittén »vill tillstädja rofhuggning» ä för-

sumpade marker.

Uti den andra af sina båda uppsatser har Grenander frän en annan

synpunkt sysselsatt sig med de försumpade markerna. För att kommitténs

förslag om behandling af dessa marker å skogar under utsyningstvång skulle

kunna genomföras, föreskrifves i förslaget till utsyningslag, § 2, att de skola

vid upprättandet af afverkningsplan särskildt afskiljas, och i § 3 af samma
förslag medgifves skogsägare rätt att genom egen försorg låta sakkunnig per-

son upprätta afverkningsplan. Grenander förmenar nu, att denna rätt skall

kunna medföra frestelse för sådana enskildt tillkallade förrättningsmän att göra

afskiljandet på ett sätt, som icke motsvarar de faktiska förhållandena. Jag

förmodar, att han härmed afser, att vederbörande skulle göra arealen för-

sumpade marker större, än den i verkligheten är, för att såmedelst förskaffa

skogsägaren större afverkning. Huruvida man har rätt att hysa och uttala

en dylik misstanke gent emot enskildt arbetande skogsmän kan väl med fog

ifrågasättas. Hittills har det medgifvits, att sådana fått uppgöra planer för

skogar under inskränkt dispositionsrätt, men jag har mig ej bekant, att de

under de c:a 15 är, som detta tillåtits, kunnat beslås med att deras i pla-

nerna lämnade uppgifter ej varit öfverensstämmande med verkligheten. Väl

har Domänstyrelsen i fråga om sättet för beräkningen af afverkningens storlek

ofta hyst en annan uppfattning än förrättningsmannen. Men detta är något

helt annat, och det är i öfrigt mer än omtvistadt, om den så att säga offi-

ciella metoden för bestämmande af afverkningen är den rätta. Kommittén

har emellertid äfven föreslagit, att planerna skulle granskas pä marken af

skogsinspektör. Detta anser Grenander vara af mindre betydelse, då denna

tjänsteman har sexton andra åligganden att fullgöra. Med en slik argumen-

tering kan man emellertid ej afvisa förslaget. Det borde för det ändamålet

hafva gjorts en uppgruppering af skogsinspektörens göromäl och därefter en

undersökning, om ej de arbeten, som kunna komma i konkurrens om hans

tid med de nu ifrågavarande, kunde tänkas utförda i sammanhang med dessa
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granskningar. Jag kan dock ej upptaga tidskriftens utrymme med ett så de-

tuljeradt bemötande af Grenanders kritik, men jag vill påpeka, att, om för

något fall skogsinspektörens öfriga arbeten ej skulle medgifva honom att själf

utföra granskningen på marken, han torde kunna få förordnande utfärdadt

för en därtill lämplig skogsingenjör att behandla ärendet. Oaktadt efter stadge-

förslagets antagande skogsinspektörens granskning torde komma att i alldeles

särskild grad afse sättet för de försumpade markernas aiskiljande, så skulle

man dock kunna tänka sig, att en oriktighet härutinnan undginge vederbö-

rande. Härmed vore dock ingalunda gifvet, att skogsägaren vunnit den af

Grenander supponerade afsikten att tillskansa sig större afverkning, ty vid

stämplingen, som verkställes af statens skogsingenjör, skulle denna ju gifvetvis

finna, att det oriktigt åtskilda beståndet ej utgjordes af försumpad mark, och

i följd häraf vägra att stämpla så, som om detta vore förhållandet. Skogs-

ägaren hade då kommit i den ställningen, att beståndets virkesmassa icke

blifvit intagen i någon afverkningsberäkning, hvarken i den för de försumpade

markerna eller i den för de produktiva, en något mager, men fullkomligt

följdriktig vinst af hans försök att få den försumpade markens areal större,

än den verkligen är. I öfrigt vill jag i denna sak tillägga, att, om kommit-

téns förslag till tillvägagångssätt vid uppgörande af ifrågavarande planer bi-

falles, och detta arbete sålunda, äfven då det utföres genom statens tjänste-

män, kommer att grunda sig på en mera ingående undersökning af skogs-

beståndet, än nu vanligen är fallet, de större skogsägarna helt visst med
glädje komma att se sig icke behöfva göra de utgifter för detta ändamål,

hvilka omständigheterna nu mången gång tvungit dem till.

Till de delar af kommitténs förslag, som röra åstadkommande af föryngrings-

arbeten, önskar Grenander slutligen ett tillägg med förpliktelse för skogs-

ägaren att å trakthyggen med dugliga fröträd verkställa sådana arbeten, som
underlätta föryngringen. Man kan väl emellertid ifrågasätta lämpligheten af

ett sådant stadgande uti nu omhandlade lagar. Detsamma kan knappast sä-

gas vara af beskaffenhet att undanröja en olägenhet eller tillfredsställa ett

kraf, som äro särskildt framträdande i eller egendomliga för öfre Norrland.

Att sådana arbeten äro gagneliga och böra utföras är ju utom allt tvifvel,

och man måste väl äfven ha anledning antaga, att detta med en mera allmän

och planmässig undervisning skall blifva utaf skogsägarna icke blott erkändt

utan äfven af dem omsättas uti handling. Detta undervisningsarbete, som
det närmast åligger skogsingenjörerna att utföra, är ej på ett tillfredsställande

sätt handlagdt, om vederbörande inskränka sig till att, såsom Grenander
skrifver, anteckna en skogsvårdsätgärd i utsyningsprotokollet. Kommittén har

nog förutsatt ett större intresse hos skogsingenjörerna, och att detta skulle

taga sig uttryck äfven i muntligt lämnade anvisningar, som vederbörande icke

förtröttades att lämna, äfven om de många gånger måste upprepas. Att

döma af Grenanders fotografier har det ju också lyckats honom att öfvertyga

skogsägare om nyttan af de nu afsedda arbetena, ehuru undervisningen hit-

tills ej kunnat få den omfattning och planmässighet, som möjliggöres genom
ett antagande af kommitténs förslag.

Grenander behandlar slutligen frågan om skogsvårdsafgifter. Stödjande

sig på reservanternas kritik af kommittéförslaget anser han, att detta senare

ej har några utsikter att blifva antaget. Härom kan ju vara vanskligt att

profetera, men det borde åtminstone ej vara på de af reservanterna anförda
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skälen, som kommittéförslaget skulle falla. Dessa skäl har jag underkastat

en granskning i tidskriftens h. i, fackafd. för innevarande är och får hän-

visa den af frågan intresserade till denna uppsats, med hvars refererande i

dessa delar jag ej här bör upptaga utrymmet.

Mot kommitténs sätt att behandla frågan om skogsvårdsafgifter anmärker

Grenander i öfrigt att ett af svenska trävaruexportföreningens centralstyrelse

framlagdt förslag icke af kommittén uppmärksammats. Detta förslag innebar,

att för hvarje skogsägare skulle uppläggas särskild räkning, å hvilken insattes

de för afverkning ä vederbörandes skog utgående skogsvårdsafgifterna. För-

slaget innebär alltså en fullkomlig omhvälfning uti sättet för afgifternas om-
händerhafvande och användande.

Det första, som man då synes mig böra undersöka, är, huruvida det

ärende, som frågan gäller, kan anses vara af beskaffenhet att böra behandlas

olika för olika orter, om ett verkligt godt resultat skall uppnås. Hvad skogs-

vårdsafgifternas redovisning och fördelning angår, kan man väl knappast an-

föra något enda skäl, som talar för en separat lagstiftning för vissa lands-

delar. Finnas emellertid inga sådana skäl, så måste man tänka sig in i

huru en för hela landet gällande anordning af den art, som föreslagits, skulle

verka, och hvilka konsekvenser den skulle medföra. Den vidlyftiga bokföring

med ett konto för hvarje skogsägare i landet, hvilken skulle blifva en följd

af förslagets genomförande, är i och för sig nog skäl för att förslaget icke

bör antagas. Kostnaderna för denna bokföring och medelsförvaltningen blefve

därtill så stora, att det helt visst vore obetänksamt att undandraga den di-

rekta skogsvården de därför utgående beloppen. Den kontroll öfver själfva

arbetena, som nödvändigt måste föregå hvarje utbetalning af på kontot inne-

stäende medel, blefve i förhällande till dessas storlek ofta oskäligt dyrbar.

Man måste nämligen erinra sig, att den nu utgående skogsvårdsafgiften utaf

1,3 % af virkets till erläggande af skogsaccis taxerade värde ofta kommer
att utgöra ett mycket ringa belopp, uppgående kanske endast till en eller

annan krona. Att saken kunnat genomföras i Norge och där kanske t. o. m.
kunnat visa sig praktisk beror väl närmast däraf, att den endast tillämpas pä
vissa inskränkta områden, hvarigenom bokföringsarbetet naturligen får en myc-
ket begränsad omfattning i jämförelse med hvad fallet skulle blifva hos oss

med vår allmänt gällande lagstiftning om skogsvårdsafgifter.

Om man äfven måste erkänna det principiellt rätta och det ur folkupp-

fostrande synpunkt otvifvelaktigt mycket eftersträfvansvärda i den ofta upp-
ställda fordran på att hvarje skogsägare skall betala sin egen skogsvård, så

måste man dock medgifva, att undantag härifrän icke blott äro tillåtna utan
äfven kunna vara rent af nödvändiga. Så är fallet, när man vill skapa ett

intresse, som icke är för handen. Man måste dä använda ett system med
belöningar, som ger intresset allt större spridning, och som successivt kan
atlösas, när insikten om skogsvårdens betydelse trängt sä djupt, att arbetet

med densammas utöfvande är för skogsägaren en lika naturlig sak som att

landtbrukets dragare skola utfodras. Innan vi nå dit, hafva vi emellertid att

vandra en lång väg, som dock kan förkortas genom träget arbete och någon
eftergift ät de stränga principerna.
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Å kronoparken ha under de sista åren gallringar börjat bedrifvas i rätt

stor utsträckning, och meningen med uppehället vid Salän var nu att närmare

taga del af dessa gallringar.

Den i egentlig mening gallringsbara skogen, 21—80 år, upptager en

areal af sammanlagdt 335 har.

Gallringarna påbörjades är 1907, sedan järnvägen Ludvika—Vansbro

möjliggjort tryggad afsättning för träkol, och hafva huggningarna sedermera

fortskridit sålunda:

Genomgallrad
areal, har

i9°7 5

1908 II

1909 II

1910 18

1911 ig

igi2 66

Summa

Utbyte

fastmeter

218

571
600

997

957
3.430

130 6,77;

Arbetspriserna m. m. äro för närvarande:

Huggning af resmilved, pr res om i m:s höjd 0,12 kr

Inkörning, kolning, utrifning, pr läst om 20 hl., pä botten 3,50 »

Kolforning pr läst, 2 km:s väg 60 öre, därefter 1 1 öres förhöj-

ning pr påbörjad km. i medeltal 4 km. 0,82 »

Kostnad för märkning af gallringsvirket, för nya bottnar, för kol-

emottagare, skogsaccis pr läst 0,37 »

Afstybbning vid stjälpning i järnvägsvagn 15 °4,

Försäljningspris pr vagnskub. läst vid Sala st:n 12,00 kr

Assistenten i Västerdalarnas revir e. jägmästare S. Boberg hade å några

profytor räknat ut den ekonomiska behållningen af gallringarna i enlighet med
nedanstående tablå.

Profyta I

II

III
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Lindesnäs bruks skogar.

Vid ankomsten till Nås mottogos resenärerna af intendenten J. H. Hultin,

jägmästare J. Ahlgren, förvaltaren Tenger m. fl. tjänstemän vid Bergslaget

och fingo fördela sig pä ett 30-tal skjutsar. Så har det i väg genom Nås by,

där snart sagdt hvarje stuga stålade med flaggan i topp till Skogsvårdsför-

eningens ära. Ett fint regn började falla, och det säg hotande ut, att Skogs-

vårdsföreningens stora inflytande pä vädrets gudar denna gäng skulle komma
på skam.

Sedan Nås by genomfarits, gick vägen öfver en tallhed (fig. 2), be-

växt med 130-årig skog. Här hade mindre afverkningar flera gånger blifvit

utförda för borttagande af Pendenninm-ska.Aa.at stammar, hvilka här förekommit

i rätt stor utsträckning. Siffror från beståndet återfinnas i första raden af

efterföljande tabell i.

Efter passerandet af Bysjön, där den rikliga nederbörden lämnat kraftiga

spår efter sig (fig. 3), gick exkursionen genom 50— 1 00-åriga bestånd (fig. 4),

som genomhuggits åren 1909— 12, hvarvid omkring 20 % af virkesmassan

uttagits. Det kvarvarande beståndet var uppskattad! till omkring 140 kbm.

per hektar. Vägen följde den vackra Bysjöns stränder. Vid sjöns södra ände

syntes en mossmark, som afdikats åren 1892— 1897. En del af mossen hade

nu ett vackert björkuppslag. Vägen gick sedan utmed höga branter, och ett

ii2-årigt barrblandbeständ (rad 2 i tabell i), genomrestes.

Lindesnäs by passerades, och frän vagnarna säg man den s. k. Skräddar-

myren, som afdikades åren 1884— 1893 efter en af skogsingenjören Bernh.ardt

uppgjord dikesplan.

Vid vägen till Hästbergets fäbodar lämnades vagnarna, och nu upphörde

regnet alldeles. En promenad på 3,5 km. anträddes fram till Lindesnäs bruk.

Först passerades 80— 90-äriga bestånd af hufvudsakligen gran. Vid fasta

profytan IX A. (fig. 5), gjordes första halten, och diskussionen började så smått.

Dagens exkursionsledare jägmästare Joh. Ahlgren meddelade upplysningar om
beständen. På grund af snöbrott under vintern 19 10— 191 1 hade afverkats något

mer än i kbm. per hektar. Öfverjägmästare Wallmo framhöll, hurusom i ett

dylikt bestånd omkr. 20 % behöfde utagas eller omkring 90 kbm. per hektar,

medan hans gamla antagonist, kapten de Verdier denna gäng vore nöjd med
en afverkning af allenast 10 %, dä det kanske vore farligt att för mycket

lufta i ett dylikt förut föga gallradt bestånd.

Diskussionen fortsatte i fasta profytan X A (fig. 6). Här hade exkur-

sionsledaren är 1910 utgallrat omkring 13 % af kubikmassan, och på grund

af snöbrott vintern 1910— 11 hade måst afverkas 2,64 kbm. per hektar.

Öfverjägmästare Wallmo ville här ytterligare afverka 20—25 % af massan. Som
ett skäl till att han i allmänhet ej var vän af starka gallringar, framhöll jägmästare

Ahlgren, att talltimret här icke skulle kunna flottas utan risk att sjunka förr

än det uppnått omkring 130 års ålder. En orörd jämförelseyta X B, där

endast snötryckt virke till 1,94 kbm. per har uttagits 191 1, passerades också.

Pä ett hygge förevisade skogvaktare L. R. Widén från Alfvestorp den

af honom uppfunna röjningsplogen »Mi.xed» (fig. 7). Med röjningsplogen

är äfven kombinerad en säddapparat. Priset för »Mixed» är 70 kr. utan

säddapparaten och 100 kr. med densamma. Detta nya markberedningsredskap

tillvann sig af samtliga åskådare det största intresse och rekommenderas på det
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Fig. I. Karta öfver en del af Näs socken. Den prickade linjen utmärker exku
sionens väg.
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Fig. 2. Tallhed på Axöns hemskog i Nås socken. Skogens ålder 127
antal 445 st., grundyta 2 1 kvm., stamved 161 kbm.
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Fot. R. Lubeck.

Fig. 3. Exkursionen passerar den öfversvämmade landsvägen vid Bysjön.

F'g- 4. 5°— loo-ärigt bestånd på Samuelsboda fäbodskog i Nås socken, genomhugget åren

1909—1912.
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lifligaste till försök. Säkerligen torde dock själfva markberedningsplogen en-

sam få större spridning än kombinationen med säddmaskinen, som är något

invecklad och därför lätt kan tänkas komma i olag.

Å ett annat hygge beundrades en år 1902 utförd sådd med frö frän

Norrland (fig. 8). Arealen var 5,50 hektar, och kulturkostnaden hade upp-

gått till 102,83 kr. eller 18,69 kr. per hektar.

Tabell 1. Profytor och bestånd i Lindesnäs bruksskog.

Bestånd eller profytas

nummer
tall gran summa

pande

tillväxt

Till-
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Fig. 5. Fasta profytan IX A på Morboda fäbodskog Litt. S. i Nås socken. Åldern 92 år,

slamantal 1,375 «'•, grundytan 43,3 kvm., stamved 462 kbm.
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Fig. 6. Fasta profytan X A på Morboda föbodskog, Liti. S. i Nås socken. Åldern 82 är,

stamantal 1,613 *'•' grundytan 45,7 kvm , stamved 470,5 kbm.
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I en är 1837 af kommissionslandtmätaren F. D. Craelius utgifven »Be-

skrifning öfver Nås socken i 'Stora Kopparbergs Län» läses nämligen: 1^ Skogen

är mycket mediagen af svedjande och skogseldar, som vanliglvis från della hushållnings-

säll leda sitt upphof. Ehuru skogsmarkerna äro vidsträckta, är besväret att från

dem hemskaffa ved icke det ringaste, ty nännast gårdarna finnas blott stora fält, där

skogen blifvit prisgifven ät yxan och elden. Därför är veden här mycket dyr och

kan ej erhållas för bättre köp, än hvad den i städerna kostar.

Masleträd funnas ock här fordom, men år i8iy uppsökte Major Fåhrceus

dessa. Grosshandlaren Fåhrcetis fortsatte hyggstrel 182^, och afl. Kammar-Rätts-

Rådet Ekholm plundrade år tSsy så skogarne på denna sin sista prydnad, att

knappast ett enda träd torde återstå, so?n kan reta vinningslystnaden. >>

Ur den för exkursion af jägmästare J. Ahlgren uppgjorda beskrifningen

öfver Lindesnäs bruks skogar inhämta vi ytterligare bland annat, att det första

privilegiet för Lindesnäs bruk är af d. 26 nov. 1793, då bruksinspektören L.

Ekman erhöll tillstånd att på det honom tillhöriga Lindesnäs hemman med in-

rättadt vattenverk anlägga kniphammare.

År 1814 d. 29 aug. utfärdades för Fredriksbergs bruks intressenter, som

1796 blifvit ägare af Lindesnäs, privilegium på i stängjärnshärd och i ham-

mare för 450 sktt:s tillverkning mot dubbel hammarskatt frän år 18 16. Detta

smide gnmdades på kolfängst från egna skogar inom Näs socken och på eget

tackjärn frän Ulriksbergs masugn i Säfsnäs socken.

Den I nov. 1852 inköpte Bergslaget Lindesnäs bruk.

Bergslagets hemmansköp i Nås s:n datera sig från första decenniet af

1800-talet och fortgingo till 1906.

För närvarande innehar Bergslaget med full äganderätt i denna socken

omkr. 22,850 har produktiv skogsmark.

Skogarna hafva sedan ett 60-tal år varit under fackmässig ledning och vård.

Skogen och skogsbeståndens beskaffenhet.

Tallen är utan gensägelse det förhärskande trädslaget, ställvis af ganska

god växtlighet, men ä en del åsar och slätter med nedsatt produktion. På
andra och jämväl betydliga områden, helst där tallen är blandad med gran,

är växtligheten mycket god.

Granen förekommer, utom i blandning med tallen, jämväl i rena bestånd,

såväl äldre som yngre, dock i allmänhet begränsad till mindre områden. På
de högre belägna markerna i socknens sydvästra del befinnes granen i mindre
god växtlighet.

Björken är sparsamt förekommande, men dominerar lätt, om man gör

stora hyggen.

Skogsbestånden äro i det stora hela jämna, det vill säga skogen är be-

ständsvis likåldrig, detta förhållande antagligen beroende på länge bedrifven

kolning.
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fig. T. VVidénska markberedningsplogen »Mixed» beundras.

R. LUbeck fot.
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Fig. g. Fasta profytan VIII A på Linciesnäs byskog Litt, H, i Nås socken. Ålder 97 år,

slamantal 945 st., grundyta 30,6 kvm. och stamved 295 kbm.
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Fig. 10. Nybergsheden på Lindesnäs byskog i Nås socken. Ålder 160 är, stainaiii;il 640,
grundyta 41,9 kvm. och stamved 468 kvm.
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Åldersklassernas ungeförliga fördelning ställer sig sålunda:

I II III IV

I—20 år: 21—40 är; 41 — 60 år: 61— So år:

V VI
Si — 100 år; loi— o. duröfver

Har: 3,500

% 15.3

3,480

15.3

4.170 5,100 3,600

15.7

3,000

13,2

Skogstillgångarna äro hvad man kallar behållna och uppgå enligt under

år 1909 företagen inventering till följande virkesbelopp, nämligen:

Areal

produktiv skogs-

mark
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Tablå Sfver afverkningen åren 1902— 1911.

173

Timmer

till

sågverken
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Fijj. II. Kulturskog från år 1S94 pä Lindesnäs byskog i Nås socken.
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l\,b,ll 4.

Utförda torrläggningsarbeten åren 1902— 1911

Bäck-

rensning

Rensning

af äldre

diken

Nydikning
Omkost-

nader

Summa
omkostnader

for år

kr.

1902.

1903.

1904.

1905.

1906.

1907. 2,608

2,993

3.205

1,749

4,545

a pris ——^^—
19,2 öre pr m. .S:ma 20,638

6,6 » !. »
;

;
12,842

23,4 » » . I i

eller 27 öre pr m' I

j

4,532
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FRÅN SKOQSVÅRDSSTYRELSERNA.

Rättegångar och juridiska spörsmål.

18. Ägare af skogsmark har förpliktigats vidtaga erforderliga åt=

gärder för återväxtens betryggande ä mark, där afverkningen

bedrifvits af en föregående ägare.

Hemmanet G. i Roasjö socken, Alfsborgs län, inköptes från kronan är

1906 af H. G., som sedermera försålde det till M. K., hvilken i sin ordning

sedan försålde det till aktiebolaget P. K. Under den tid, H. G. ägde hem-

manet, verkställde denne skogafverkning genom kalhuggning å en areal, som
sedermera beräknades till 13,35 har, hvarefter aktiebolaget, sedan detta in-

köpt hemmanet, afverkade en lika stor areal likaledes genom kalhuggning.

Skogsziärdsstyrelsens förslag till åtgärder. Pä grund häraf föreslog länets

skogsvårdsstyrelse bolaget att förbinda sig verkställa skogsodling m. m. ä hela

den lagstridigt afverkade arealen, 26,70 har (H. G. befanns nämligen vara utan

tillgångar), äfvensom att till säkerhet för förbindelsen ställa pant eller borgen.

Bolaget förklarade sig villigt verkställa erforderliga åtgärder och öfverläm-

nade skriftlig förbindelse härtill, men ansåg sig ej skyldigt ställa säkerhet.

Skogsvårdsstyrelsen kunde därför ej godkänna förbindelsen, särskildt som dess-

utom datum saknades å densamma.
Undersökning enligt 2 §. Till följd häraf påkallade skogsvårdsstyrelsen

undersökning enligt 2 § lagen om vård af enskildes skogar, hvilken under-

sökning verkställdes af jägmästaren E. Janse med biträde af gode män den

10 juli 1908. Synemännen konstaterade, att äterväxten blifvit uppenbarligen

äfventyrad å en areal af 26,70 har, samt ansågo, att röjning af skräpskog, ris

och marbuskar samt skogsodling borde verkställas å denna areal. Kostnaden

beräknades förslagsvis till 37 kr. per har.

Häradsrätten. Pä grund af synemännens utlåtande sökte skogsvårdsstyrelsen

i enlighet med 3 § förutnämnda lag träffa öfverenskommelse. Bolaget vidhöll

dock sin förra ståndpunkt, hvarför skogsvårdsstyrelsen instämde bolaget till

Kinds häradsrätt med yrkande i enlighet med undersökningsprotokollets för-

slag, äfvensom ersättning för kostnader.

Bolaget bestred nu såväl skyldighet att skogsodla det af H. G. afverkade

området som att ersätta kostnaden för undersökningen enligt 2 ^, uppgående

till 69 kr. 24 öre, detta senare, dä bolaget förklarat sig villigt skogsodla

genom att öfverlämna skogsodlingsförbindelse, innan undersökningen före-

tagits. Som ostridigt anmärktes, att all ifrågavarande afverkning skett efter

I januari 1905.
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Häradsrätten meddelade den 9 maj 19 10 följande utslag: »Som i målet

är upplyst, att ä ifrågavarande svaranden tillhöriga mark afverkningarna så

bedrifvits, att skogens återväxt ujipenbarligen äfventyrats, pröfvar Häradsrätten

jämlikt 4 § i lagen om värd af enskildes skogar lagligt förplikta svaranden

att inom fyra år härefter hafva försatt åsyftade område i skogbärande skick

— — allt vid äfventyr, att skogsvårdsstyrelsen mä äga verkställa nödiga

skogsodlingsåtgärder med skyldighet för bolaget att utgifva ersättning enligt

af synemännen angifna grunder.» Dessutom ålades bolaget betala undersök-

ningskostnaderna med 69 kr. 24 öre jämte 5 % ränta frän stämningsdagen

samt skogsvärdsstyrelsens rättegångskostnader.

Ilofiätten. Bolaget besvärade sig hos Göta hofrätt, som i utslag den 28

november ig 10 utlät sig: » — — — emedan bolaget icke är ansvarigt för

återplantering ä större del af ifrågavarande område än den hälft däraf, som

efter hvad handlingarna utmärka varit föremål för afverkning af bolaget själf

;

ty och enär — — — finner K. Hofrätten ej skäl göra annan ändring i

Häradsrättens beslut rörande själfva saken, än att bolaget icke är skyldigt

vidtaga de af Häradsrätten föreskrifna åtgärderna å större del af omstämda

området än hälften däraf eller 13 har 35 ar samt att — — —

.

Med afseende ä den utgång målet sålunda erhållit varder med ändring

af Häradsrättens utslag rättegångskostnaderna parterna emellan kvittade.»

Högsta domstolen. Skogsvårdsstyrelsen anförde besvär till Kungl. Maj:t,

som i utslag den 6 februari 19 13 förklarade: »Kungl Maj:t pröfvar

på det af Häradsrätten anförda skäl, och dä bolaget beträffande de delar af

ifrågavarande område, där afverkning bedrifvits af nästföregående ägare till

hemmanet, i så måtto gjort sig skyldigt till vanskötsel, att bolaget underlåtit att

vidtaga erforderliga åtgärder för äterväxtens betryggande, rättvist, att med ändring

af Hofrättens utslag, fastställa det slut, hvartill Häradsrätten kommit ».

R. Lk.

Skogsvårdsstyrelsernas sammansättning.

7/7/ ordfäi-andc i skogsvårdsstvrchcn i Uppsala län har Kungl. Maj:t den 7

mars 1913 förordat landshöfdingen m. m. K. Hj. L. Hammarskjöld för tiden

intill den i januari 1914.
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TRÄVARUMARKNADEN.

Sedan min senaste rapport har i det hela intet af särskildt anmärk-

ningsvärdt intresse inträffat.

Mars månad har medfört en viss afmattning i försäljningarna, na-

turlig nog förresten, då i medio af denna månad öfver 700,000 stan-

dards svenska varor eller c:a 71 "o af beräknade årsstocken voro pla-

cerade. Så kom påsken med sina ovanligt många holidays ' och alla

affärers afstannande. Och förra delen af april har varit mars må-

nad lik.

Såväl aflastare som köpare hafva nu sitt intresse företrädesvis in-

riktadt på den i någon mån började vårskeppningen och vilja nog först

se resultatet af denna, innan några underhandlingar för senare leverans-

tider taga deras uppmärksamhet i anspråk.

Priserna äro emellertid fasta och kanske till och med något styf-

nade under senare tid.

För bästa märken fob noteras:

Ofver bot ten.

Furu.

4x9 och 3x9 o/s jg 10.10/-

3x8 » » 8.15/- ä 9/-

3x7 och 21/2X7 » » 8.15/-

2'/2 och 2x6 y » 8.5/- ä 8.7/6-

9" bräder » » i i.5/-ä ii.io/-

8" » » » 9.io/-ä9. 12/6

7" » » » 8.17/6 ä 9.-

6" » » » 8.7/6 ä 8.10/-

'X47ä » ' 7-i5/-ä7-i7/6

1x4 » » T -T16 ä 7.10/-

2x4 » » 7. 10/- 37. 1 2/6
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Härnösand.

Furu.

3x9 I frcs 410.- ä 415.-

II » 360,- ä 365.-

III » 275.- a 280.-

IV » 250.- ä 255.-

V » 220

272X7 o/^ f""*^^ 227.50 ä 230.-

7" bräder £ 9.5/- ä 9.7/6

6" » » 8.15/- ä 8.17/6

5" >, ,, 8.5/- ä 8.7/6

1x472 W^ frcs 207.50 ä 210.

•

1x4 » •> 197.50 a 200.-

2x4 » £ 7-15/- ä 7-17/6

3x9 35 c. basis.

2 ä 272X7 M. 170- I Bräder

2 :i 27, X 6 » 165.- I M. 27.3

2x5 » 160.-
I

förhöj n.

2x4 £ 7-'o/-

I X473 frcs 197.50

1x4 » 187.50

Utskott I X 5V2-4" M. no ä 112.50

» ix6o.br. » 120 ä 12250

» Plank/battens £ 5.15/-

Nede rbo t ten.

Furu.

3x9 I £ 17-

II »



l8o TKÄVARUMARKNADEN.

Emellertid hafva vi nu kommit så långt in i säsongen, att goda bevis

om marknadens starka läge föreligga.

Man ser sålunda vid jämförelse mellan innevarande och föregående

års försäljningssiffror att vid denna tid i år försäljningen med c:a 80,000

stds öfverstiger fjolårets. Af årets beräknade export finnes f. n. af gran-

varor högst 20 5o och af furu högst 35 % osålda. Lifligast hafva af-

lastarna från Öfverbotten varit i marknaden, därnäst Umeå-Örnsköldsvik

Härnösand, Sundsvall och Nederbotten komma något efter, och stå näs-

tan jämnställda.

Af köparna hafva engelsmännen i är varit mest påpassliga och re-

dan tagit c:a 200,000 stds, eller c:a -/{ ^f 'i^la fjolårets import från

Sverige. Därnäst komma fransmämien med c:a 135,000 stds, också

motsvarande
-l^

af 191 2 års import. Först i tredje rummet kommer

Tyskland med c:a 90,000 stds och är fortfarande så godt som alldeles

ur marknaden. Tyskarna voro för i år likasom för i fjol mycket tidigt ute,

men köplusten har starkt hållits tillbaka under senare tid på grund af

den osäkra politiska situationen och pågående konflikter mellan arbets-

gifvare och arbetare inom byggnadsbranschen. En tid förekommo en

del afslut för Tyskland på den ryska marknaden, men äfven där sak-

nas nu tyska förfrågningar. Uteslutet är ju emellertid ej att köplusten

kan återkomma, och kommer detta i så fall gifvetvis att hafva en sti-

mulerande inverkan på marknaden, särskildt för gran. Skada blott att

vi äro så nära slutsålda på denna vara.

Om öfriga europeiska köpare är att anteckna, att Holland och Bel-

gien varit betydligt lifligare än förra året. Holland har köpt c:a 70

% och Belgien c:a 80 % af förra årets importerade kvantum. I hvad

mån den belgiska storstrejken kan komma att påverka exporten dit, är

ännu för tidigt att yttra sig om. Någon afsevärd betydelse för vår ex-

port i sin helhet kommer den dock ej att medföra.

Spanien började i år mycket tidigt att göra sina inköp, men har

sedan varit ur marknaden en tid. Dock torde inemot 70 % af dess

import för förra året redan vara täckta.

Om man så öfvergår till den utomeuropeiska marknaden^ visar denna

glädjande nog en betydligt bättre fysionomi än förra årets. Till Syd-

afrika och Australien hafva vi i år sålt betydligt mer än dubbelt mot

samma tid förra året. Plankorna hafva säkerligen lämnat ett bättre

pris än många aflastare väntat. F. n. är det dock som vanligt vid

denna tiden tyst beträffande plankor på Sydafrika, i afvaktan på hvad

archangelaflastarna hafva att säga. Någon anledning att tro, att dessa

skola spoliera priserna, torde dock ej föreligga.

Flooringsmarknaden är den enda som ej synes ligga fullkomligt väl
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till, att döma efter den villervalla i pris som rader. Den ena säljaren

uppnår fullkomlipa tip-top priser, under det den andra tager nästan hvil-

ket pris som helst. Företeelsen är ej uppbygglig och bevisar i och för

sig, att det otillfredsställande läget ej är af nödvändig art.

Ett speciellt intresse för våra trävaruexportörer knyter sig nu till

årets flottning och utsikterna för denna. Man är ej utan anledning till

bekymmer, hurudan vattentillgången kommer att blifva. Visserligen har

i det inre af landet kommit betydande snömassor i vinter, men marken

har varit ofrusen så godt som öfver allt, och därtill har kommit en pe-

riod med kalla nätter och soliga, blåsiga dagar. Snön har därför tärts

både underifrån och ofvanifrån, utan att gifva något vatten. De senaste

dagarnas starka nederbörd kanske dock har bättrat upp saken. Det

skulle emellertid vara illa, om den synnerligen ogynnsamma ilrifnings-

vintern skulle efterföljas af en dålig flottningsvår.

—m.

Trämassemarknaden.

Föga nytt föreligger att härvidlag rapportera.

Sulfit företer ytterst ringa omsättning, men med bibehållna priser.

Stark massa för årsleverans noteras alltjämt 145 kronor netto fob Ös-

tersjön, prima lättblekt kr. 160: —

.

Sulfat är också stilla. Obetydliga kvantiteter finnas tillgängliga för

årsleverans. Lättblekt sulfat säljes till kr. 130 å 140 och kraftsulfat till

kr. 130 å 145, allt efter märke, exporthamn och leveranstid.

Marknaden för mekanisk massa har dessvärre ej kunnat hålla sig i

samma grad som för den kemiska. Hvit slipmassa från Norge har,

efter hvad det förljudes, för en tid sedan sålts till kr. 32: — Om ock

denna försäljning ej far anses ledande, \isar den dock på en afgjordt

fallande tendens.

Rättelser i förra numret.

rad 18 sid. 131 står: Det är endast hos oss — — skall vara; Det är ^"

endast hos o.ss

rad 20 o. 41 sid. 133 står: Försäljningar för kommande är äro omfattande
skall \aia: Försäljningar för kommande år äro ej omfattande.
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NOTISER.
Skogsvårdsföreningens sommarexkursion beräknas komma att äga

rum i förra hälften af augusti månad till Jämtland. Närmare meddelande

kommer att inflyta i maj-häftet.

Det tionde allmänna danska skogsbruksmötet hålles i Svendborg

den 2—4 juni i år. De två första dagarna användas för e.xkursion i skogar

hufvudsakligen på P'yen. Tredje dagen hålles sammanträde med diskussion,

om bokskogens gallring. Inledare blifva skovrider Muus och professor Opper-

MAN. Medlemmar af Föreningen för skogsvård fä deltaga i mötet. Anmälan
skall före den lo maj insändas till ordningskommittén i Svendborg. Närmare

upplysningar meddelas af godskasserer Bredsted, Hvidkilde, Sörup, Dan-

mark eller på Skogsvårdsföreningens kontor, Norrmalmstorg 3, Stockholm.

Internationella skogsvårdskongressen i Paris 1913. Kungl. Maj:t

har förordnat t. f. direktören vid skogsinstitutet A. N. H. Wahlgren att å

Sveriges vägnar såsom ombud deltaga i den af »Le Touring Club de France»

anordnade internationella skogsvårdskongressen i Paris under tiden 16— 20

juni 1 913, dock utan befogenhet för honom att biträda något för Sverige

bindande beslut.

Som representanter för »Föreningen för skogsvård» vid denna kongress

har nämnda förenings styrelse utsett direktören A. Wahlgren och länsjäg-

mästaren H. Caubonnier.

Domänfonden år 1912. Med skrifvelse till statskontoret den 28 feb-

ruari 1 9 13 har Domänstyrelsen öfverlämnat nedanstående provisoriska tablå

öfver det finansiella resultatet af statens affärsverksamhet år 1 9 1 2 i hvad som
faller inom styrelsens förvaltning, i sammanhang hvarmed styrelsen fäster upp-

märksamheten dels på att inga bestämmelser ännu utfärdats ifråga om do-

mänfondens omfattning och dels på att styrelsen icke varit i tillfälle att an-

gifva storleken af den del af driftkostnaderna, som belöper pä andra ändamål
än förvaltningen af det åt styrelsen anförtrodda kapitalet.

Disponeradt kapital.

Vid årets början disponeradt kapital kr. 194,828,853
Under året lyftadt anslag » 500,000
Öfverskott af rörelsen den 3 1 december 1 9 1 2 » 7,809,009 ]^r. 203 137862
Afgå under året verkställda inbetalningar till statsverket » 7,792,314
Vid årets slut disponeradt kapital » 195,345,548
Under året i medeltal disponeradt kapital » 190,078,853



EKONOMISKT. 1 83

Från Kungl. Skogsinstitutets högre l<urs ha \id vårterminens början

utexaminerats: Birger Ahlgren, Falun; Ivar D:son Carlson, Stockholm och

Allan von Essen, Tidaholm.

Från lägre kursen afgingo samtidigt Nils Holmqvist, Sandviken; Bertil

Lejdström, Orsa; Ragnar von Schoting, Östersund samt Harry Söderhielm,

Stockholm.

EKONOMISKT.
Bergvik och Ala nya aktiebolag. Såsom styrelseledamot i stället för Johan Erik

Larsson har inträdt grosshandlaren Otto Francke i Stockholm.

Bure aktiebolag. Såsom ordinarie styrelseledamot har inträdt direktören Mathias

Svendsen Gisholt i Bure;i, Oskar Wikner, hvilken tjänstgjort såsom ordinarie styrelseledamot,

har återinträdt såsom suppleant. Bolaget är nämligen försäldt till ett konsortium, represen-

teradt af hrr. Peter R. Krog i Kristiania, Math. Gisholt i Porsgrund och Lars Landmark i

Aurdal, hvilka förvärfvat iiela aktiestocken till icke offentliggjordt pris. Bolaget äger c:a

114,000 tunnland skogsfastigheter jämte betydande afverkningsrättigheter, hvarjämte bolaget

har sågverk om 8 ramar samt hyfleri om 12— 15,000 standards årsproduktion samt dess-

utom aktiemajoriteten i (Mirvikens sulfitfabrik.

Trävaruaktiebolaget Fredrik Cöster & C:o. Till styrelseledamot i stället för

F. A. H. Bildt har utsetts agronomen Erik Insulander å Tullgarn.

FOR KRONOJAGARE.
Meddelande frän Sveriges Kronjägareförbund.

Kronojägareförbundet hade under landtbruksveckan den 31 mars — 3 april sitt årsmöte

i Stockholm.

Till styrelse valdes: Oscar J:son Bragée i Laxsjö, ordförande, K. E. Lundkvist, Natta-

vara, vice ordförande, T. A. Nilsson, Åskammar, kassör samt K. G. Lindbäck, Längaryd
och K. Ekström, Larstufid.

Antal medlemmar i förbundet utgjorde vid årskiftet 557, hvadan en ökning af 41 med-

lemmar skett från föregående år.

Förbundets protokoll utkomma i slutet af juni månad.
Oscar J:son Bragée.

Ordförande.

Kronojägares rätt till ersättning utöfver sina löneförmåner.

Till skogstaxatorn extra jägmästaren Osiar Kollberg.

Med anledning af hvad Ni anfört i skrifvelse till öfverjägmästaren i Bergslagsdistriktct

den 6 juni 1912, eller att Ni vid granskning på marken år 1909 af skogsindelningsförslag

för Alsters och Kroppkärrs kronoparker till kronojägaren därstädes utbetalt ersättning för

biträde, får Kungl. Styrelsen erinra Eder om innehållet i Kungl. Maj:ts nådiga bref den 17

juni 190S med nya löneregleringen för skogsstaten, att kronojägare efter löneregleringen icke

är berättigad till någon ersättning utöfver sina löneförmåner, hvilket förhållande Ni har att

för framtiden iakttaga.

Stockholm den 3 mars 1913.

Karl Fredenberg.
Einar Hammarstrand.
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Extra kronojägares rätt till ersättning vid tjänstledighet för sjukdom.

Till Domänstyrelsen.

Gustaf etc. Var ynnest etc. Uti underdånig skrifvelse den 30 december 1912 har

Ni hemställt om bemyndigande att från och med samma år dels tillerkänna extra krono

jägare med fast arfvode rättighet att under tjänstledighet för sjukdom behålla intill ^/g af

arfvodet, dock att sådan rättighet icke finge utsträckas under längre tid än ett år, dels ock

af till driftkostnader för statens domäner anvisade medel tillerkänna vikarien ett efter ijäi

göringsorten afpassadt månadsarfvode af 75 till 100 kronor.

Då Vi nu låtit detta ärende Oss föredragas, hafva Vi, som genom nådigt bref den

december 1908 fastställt arfvode för extra kronojägare, hvilka anställas för allenast viss

af året, i anledning af förevarande framställning bemyndigat Eder att tillerkänna extra krono

jägare med fast arfvode rättighet alt tillsvidare under tjänstledighet för sjukdom behålla in-

till två tredjedelar af arfvodet, dock att sådan rättighet icke må utsträckas under längre tid

än ett år.

Stockholms slott den 31 januari 1913.

GUSTAF.
Alfred Petersson.

Till kronojägare hafva antagits:

e. kronojägaren Johan Valfrid Bergmark i Telebäckens bevakningstrakt af Vargisä

revir fr. o. m. den 16 april 1913;
e. kronojägaren Karl Valdemar Björkman i Stor-Vindelns bevakningstrakt af Sorsele

revir fr- o. m. den 16 april.

Till kronoskogvaktare ä Tuhundra häradsallmänning i Västerås revir har antagits

e. kronoskogvaktaren Karl Ivar Johansson.

Till dikningsförman inom Luleå distrikt har förordnats e. kronojägaren Frans Gustaf

Edin fr. o. ni. den i april lills\idare under är 191 3.

Till extra kronojägare med arfvode tillsvidare under år 1913 hafva förordnats:

e. kronojägaren Johan Emanuel Silén inom Malmesjaurs revir fr. o. m. 15 mars;

» » Karl Engelbrekt Johnsson inom Arvidsjaurs revir fr. o. m. 1 april;

» s Johan Viktor Jansson inom .\sele revir;

Albert Gustaf Wicksten inom Hotagens bevakningstrakt af Are revir fr. o. m. 5 mars

utexaminerade skogslärlingen A. Österberg i biträdande jägmästarens förvaltningsområde

af Karstads revir f. o. m. 1 mars;

e. kronojägaren Xicolaus Emil Larsson inom Marks revir fr. o. m. 6 mars.

Till e. kronojägare utan lön har antagits utexaminerade skogslärlingen Johan
Zacheus Roos inom Granviks revir.

Afsked har beviljats:

kronojägaren i Kinnefjärdings bevakningstrakt af Kinne revir Carl Larsson Floden
den 1 3 mars

;

kronoskogvaktaren å Tuhundra häradsallmännig Anders Gustaf Lindgren fr. o. m.

den 14 mars.

Tjänstledighet har beviljats:

kronojägaren i Ramsele bevakningstrakt af Junsele revir Erik Rådström för sjukdom
under 6 månader fr. o. m. den I mars 1913 med förordnade för e. kronojägaren Otto

Lundgren

;

kronojägaren i Tölö bevakningstrakt af Hallands revir Nils Brehmer för sjukdom i

ett års tid fr. o. m. den 1 april 1913, vikarie e. kronojägaren Nils Konrad Brehmer.

I

I
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Om skogstaxering vid 1913 års allmänna
fastighetstaxering.

Af I. TÖRNEBLADH.

De för utredning af kommunalskattefrågan tillkallade sakkunniga

hafva hos chefen för finansdepartementet i skrifvelse den 30 oktober

IQ 1 2 anfört, att det för bedömande, i hvad mån skogsmark och skog

för närvarande ingå bland kommunernas beskattningsföremål, vore syn-

nerligen angeläget att erhålla tillförlitliga upplysningar, i hvad mån hän-

syn till dessa värdefaktorer tagits vid jordbruksfastighetstaxeringen inom

hvarje kommun, och att tillfälle till införskaffande af sådana upplysningar

vid innevarande års fastighetstaxering erbjöde sig, om taxeringsnämn-

dernas ordförande finge sig anförtrott att vid taxeringen af jordbruks-

fastigheter, därtill skogsmark hör, göra anteckningar om de värden,

hvilka anses belöpa å skogsmarken och skogen hvar för sig, och att en

sammanräkning af sålunda antecknade siffror, jämförda med taxerings-

värdenas sammanlagda belopp för hvarje kommun, skulle lämna mycket

värdefulla upplysningar i detta hänseende, om taxeringsnämndernas ord-

förande tillika afgäfve berättelse angående de grunder, som vid taxe-

ringen tillämpats för värdesättning af skogsmarken och skogen, så att

däraf ledning kunde vinnas för bedömande, i hvad mån skogsmarkens

och skogens verkliga värden ingått i taxeringsvärdena.

I anledning häraf hafva de sakkunniga anhållit, dels att Konungens

befallningshafvande i länen måtte få uppdrag att anmoda taxeringsnämn-

dernas ordförande att vid taxeringarna göra ofvanberörda anteckningar,

att vid hvarje fastighet af ofvanberörda slag införas i taxeringslängdernas

anmärkningskolumn, och att till länsstyrelserna insända berättelser om
tillämpade grunder vid värdesättningen af skog och skogsmark, dels ock

att Konungens befallningshafvande måtte hvar för sitt län låta verkställa

sammanföring af såväl värdena för skog som för skogsmark för hvarje

kommun samt därefter till finansdepartementet insända uppgift å slut-

summorna för hvarje kommun och taxeringsnämndsordförandenas berät-

telser i ämnet.

Skoesv&rdsfiirtnin^ens Tidskri/t, Allmänna delen, tgij. \\
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Sedan i anledning häraf Kungl. Maj:t anbefallt länsstyrelserna att

införskaffa de äskade upplysningarna, har Stockholms länsstyrelse i

cirkulär till taxeringsnämndernas ordförande anmodat dem att dels beträf-

fande jordbruksfastigheter, till hvilka skogsmark hör, i taxeringslängdernas

anmärkningskolumn införa de värden, som ansetts belöpa å skogsmarken

och å skogen, hvartdera värdet i sin för ändamålet tillinierade kolumn,

dels före den i juli 19 13 insända den äskade berättelsen om tillämpade

grunder vid värdesättningen af skog och skogsmark. Ofriga länsstyrel-

ser torde hafva vidtagit enahanda eller annan därmed likartad åtgärd

till ändamålets vinnande.

Såsom ofvan synes, hör det till taxeringsnämndernas ordförandes

åligganden att äfven angifva de grunder, hvilka vid värdesättningen å

skog och skogsmark tillämpats. Det är emellertid ett ganska svårlöst

problem att finna en tillförlitlig grund för värdesättning af växande skog,

så vidt ej värdering af sakkunniga ägt rum, och detta torde endast un-

dantagsvis vara händelsen. Taxeringsnämnderna kunna ej därom för-

anstalta af lätt begripliga skäl, och fastigheternas ägare kunna ej vara

villiga att på sin bekostnad låta verkställa värdering för skogens beskatt-

ning. Arealuppgift å skogsmarken torde i allmänhet finnas att tillgå,

men värdet å marken torde vara svårare att utröna och, om det sättes

lika å all skogsmark inom taxeringsomrädet torde rätta värdet blifva

föga tillförlitligt, då markens lämplighet för återväxt och dess använd-

barhet till odling äro väsentligt inverkande faktorer. Att fullständig

kännedom om dessa omständigheter för alla eller de flesta fastigheterna

kan finnas, torde mera sällan inträffa. En annan omständighet att taga

i öfvervägande i afseende å skogsmarken är afräkning för impedimenter;

om dessa skulle beräknas till viss procent å all skogsmark inom områ-

det, så blefve det visserligen ej fullt rättvist, men annan metod torde ej

kunna tillämpas, där ej speciell kännedom erhålles i ämnet. Impedi-

menternas afräkning i större eller mindre mån är ej heller af någon be-

tydenhet i det hela.

Svårare är värdesättningen å den växande skogen. Innan 1907

års bevillningsförordning blef gällande, var det tvifvelaktigt, huruvida

den växande skogens värde skulle ingå i fastighetens taxeringsvärde

eller ej, ty instruktionen för taxeringsmyndigheterna innehöll den tiden

angående fastighetsvärdets åsättande ej annat om skogen, än att å jord-

bruksfastighet skulle värdet bestämmas med ledning af, bland annat,

arealen i skogs- och betesmark.

I nu gällande bevillningsförordning stadgas i de särskilda anvis-

ningarna till ledning \\d taxeringen angående uppskattning af fast egen-

doms värde att värdet skall bestämmas, bland annat, med ledning af
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arealen i åker, äng, skogs- och betesmark samt att behörigt afseende

skall fästas jämväl å de särskilda ä<^oslagens ocJi skogens beskaffenhet.

Före är 1908 hade taxeringsmyndigheterna mycket olika åsikter,

huruvida skogen skulle ingå i fastighetens taxeringsvärde eller ej, och

vi hafva oss bekant, att det var en ofta uttalad åsikt hos taxeringsmyn-

digheterna, att endast skogsmarken skulle taxeras.

Emellertid bestämdes värdet efter köpeskillingen, om fastighet med

skog gått i köp. I sådant fall åsattes fastigheten taxeringsvärde, med
skogens värde inbegripet, i den mån det kunde hafva blifvit beräknadt

vid köpets uppgörande. Fastighetsvärdet blef sålunda ganske ojämnt,

när skogens värde ingått i köpet emot de fall, då köp ej ägt rum. Vid

första allmänna fastighetstaxeringen efter år 1907, hvilken ägde rum

1908, borde således omtaxering hafva skett af de fastigheter, hvilka

hafva skog, utan att densamma kunde antagas hafva ingått i taxerings-

värdet å fastigheten, men så skedde ej åtminstone i större utsträckning,

dels emedan taxeringsmyndigheterna ej med säkerhet visste, hvilka egen-

domars växande skog ingått i taxeringsvärdet dels ock i anseende till

svårigheten att bestämma skogens värde. ^ Om nu taxeringsnämnderna

kunna åtaga sig att lämna de begärda uppgifterna, sä uppstår först frå-

gan, huru de skola lämnas, sä att de få ett tillförlitligt värde och vi-

dare frågan, hvad är växande skogens värde, då fråga är om dess taxe-

ringsvärde såsom fast egendom. I denna frågan är fara värdt att upp-

gifterna ej kunna lämnas, så att de förtjäna tillit, och att den beräknings-

grund, som skall tillämpas, är svår att finna och torde blifva föremål

för mycket olika meningar.

Växande skog är emellertid ett värdeföremål, som rätteligen ej bör

hänföras till fast egendom och såsom sådan ingå i förmögenhetssumman

i deklarationen, utan beskattas endast i den mån den lämnar inkomst.

För inkomst af skogsbruk hafva vi noggranna regler. I fastighetsbe-

skattningen ingår skogen emellertid dels såsom underkastad bevillning

och dels i förmögenhetsskatten likasom annan fast egendom med en

beräknad inkomst af en sextiondedel af sitt värde. Om ingen annan

afverkning sker än till husbehof, och skogen således ej lämnat inkomst,

så är skogen underkastad bevillning, som visserligen är obetydlig, men
åtföljes af kommunalskatt. Sker afverkning till afsalu eller förädling, så

får ägaren betala förmögenhetsskatt, bevillning, inkomstskatt och skogs-

accis, den sistnämnda till kommunen. Växande skog är för öfrigt af

allt för efemerisk beskaffenhet för att kunna behålla sitt värde under

en hel taxeringsperiod, därunder värdet kan gå förloradt genom skogens

' I detta ämne hänvisa vi till en uppsats af I. Törneblailh »Om skogsbeskattning» denna

tidskrift, haft. 4— 5, år 1909.
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nedhuggning. Om nu värdesättning såsom fastighetsskatt af taxerings-

myndigheterna åsättes den växande skogen, så bör först därifrån afräk-

nas så stor del af skogen som motsvarar hvad, som användes till hus-

behof. Hvad som sedermera är kvar, bör ej äsättas det värde denna

skogsdel har i saluvärde, om den genast nedhugges, ty då blir värdet

allt för högt och beskattningen tryckande, hvarigenom lätt skulle upp-

komma en benägenhet att skyndsamt afverka skogen i större omfattning.

Om nu växande skog skall åsättas värde såsom fast egendom, så bör

detta värde ej sättas högre, än att det motsvarar det kapital, som med
beräkning af en årlig afverkning i öfverensstämmelse med skogens är-

liga tillväxt, användt såsom räntefot, efter ränta af högst fem procent,

uppkommer, dock med afdrag frän inkomsten af kostnaden för skogens

skötsel. Att taxeringsnämnderna med bästa vilja kunna åstadkomma

en sådan \ärdesättning betvifla vi likväl och, om en sådan verkligen

kommer till stånd, sä torde densamma komma att ske på höft och få

föga tillförlitlighet.
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Om skada å fiske genom flottning.

Af J. A. Mklkerson.

Under det att anläggningar och åtgärder, som vidtagas för vatten-

kraftens tillgodogörande, ej sällan kunna medföra rena fördelar för flott-

ningen och denna sistnämnda i sin ordning bereda fördelar åt vatten-

kraften, såsom vid reglerandet af vatten, verkställande af sprängningar

och rensningar i vattendraget m. m., lärer dock så godt som alltid dessa

båda intressens tillgodoseende medföra skada eller olägenhet för utöfvan-

det af fiske och vidmakthållandet eller förökandet af fiskstammen i

samma vattendrag. Blotta närvaron af flottgods, fiottnings- och vatten-

verksdammar, timmermagasin o. d. verka helt säkert störande på fiskens

trefnad. Än mera måste flottningens bedrifvande, fiottgodsets barkafifall,

stängandet och öppnandet af flottnings- och vattenverksdammar med

däraf förorsakade vattenvariationer uppåt och nedåt i leden verka

hindrande på liskens fria gång, trefnad och förökning.

Men ej ensamt dessa »skadegörare» äro orsak till fiskets försämring,

utan därtill medverka flera andra omständigheter såsom vattnets för-

orenande af affall från större samhällen och industrier, afdikningar af

sjöar, roffiske, bristande omsorg om fiskstammens vidmakthållande af de

fiskande själfva m. m.

Några synpunkter för dessa frågors bedömande ma här försöksvis

framhållas. Af de två grupper, i hvilka jag härvid skall söka inrangera

dessa frågor, anser jag den ena böra fortfarande tillhöra våra flottnings-

författningar, men framhåller redan nu, att storleken af de afhandlade

skadorna ej utgör grund för gruppindelningen.

Se vi alltså på flottningens inverkan pä fi.sket, så ligger närmast till

hands att skärskåda af densamma uppkomna rent lokala verhmigav

.

Till sådana må bland andra räknas hinder och skada till följd af utlagda

bomledningar, sänkstöd, i vattendraget inrättade virkesmagasin o. d., som

hindra fiskets utöfvande på de platser, där dylika anläggningar före-

komma. Här bhr den därtill berättigade ej längre i stånd att utsätta

sina ryssjor, nedlägga sina nät, verkställa sin notdragning m. m. I ut-

öfvandet af sitt fiske hindras och skadas han af framgående flottgods,

som kan lägga sig på hans fiskebyggnader eller på annat sätt verka
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Störande. Därest nu denna fiskare med någorlunda säkerhet kan känna

den afkastning, som hans fiske under en följd af år gifvit honom, innan

dessa flottleder inrättades eller förenämnda anordningar gjordes, finnes

möjlighet att beräkna ett sannolikt medeltal af den förlust, som upp-

kommer, då han helt och hållet eller delvis utestänges från utöfvandet

af detta fiske. Men olika års olika tider för flottningens början och

flottningstidens utsträckning å ena sidan, och å den andra tiden för

fiskens lek, vandring m. m. samt i vissa vattendrag flottningens fullstän-

diga uteblifvande ett eller annat år, komplicera frågan i hög grad. Det

delvisa utnyttjandet i dessa fall erbjuder kanske än större svårighet, då

det gäller att värdesätta den uppkomna förlusten, än vid de fall, då

fisket ett eller annat år måst helt och hållet inställas på vissa platser.

Såsom utmärkande för denna grupp af skadegörelser må framhållas,

att platsen för den uppkomna skadan kan bestämdt påvisas och äfven

i de flesta fall den direkt skadelidande uppgifvas. Likaledes är den

ersättningsskyldige känd, ty för skadan ansvarar allt det virke, som

framgått genom det distrikt, å hvilket skadan timat. Den ersättnings-

berättigade kan för utfående af skadestånd vända sig antingen till ve-

derbörande flottningsförening, som enligt våra flottningsförfattningar å

de flottandes vägnar svarar för dylik skada, eller ock på sätt flottleds-

förordningens § 10 anger gentemot de å distriktet flottande personerna

själfva.

Ifrågavarande af mig nu kallade lokala skador torde otvifvelaktigt

tillhöra den grupp skador, på hvilka 1880 års lagstiftare tänkt vid be-

stämmelserna i flottningsstadgans § 4 mom. 2:

Askar någon, som af flottledens inrättande eller begagnande väntar

skada, uppskattning däraf; åligge synemännen att sådan verkställa, där

skadan anses på förhand kunna beräknas; och böra synemännen där-

utinnan som ock i öfrigt, där stridighet yppats, söka att åstadkomma

förening mellan sakägarna;

samt i flottledsförordningens § 9:

Är skada, som i 8 § afses, så stadigvarande, att värdet därå kan

genom uppskattning på förhand utrönas; då skall, om ersättningstagande

det påstår, ersättningen på förhand bestämmas att utgå, vare sig i årlig

afgift under hela den tid skadan kommer att fortfara, eller under vissa

år eller ock på en gång, allt efter ty skäligt pröfvas.

Visserligen behöfva dessa bestämmelser revideras och kompletteras,

men i hufvudsak torde anordningen med en skadevärdering på förhand,

där så låter sig göras, eller en årlig uppskattning af skadan, där detta

förfaringssätt kan vara lämpligare, böra bibehållas i våra flottningsför-

fattningar.
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Långt mer komplicerad än nyssnämnda lokala skador är en annan

grupp sådana, hvilka omfatta vidsträckta områden uppåt och nedåt i

vattendraget. Upphofvet till sädana skador kan mången gång vara flera

»skadegörare» samtidigt, och hvars och ens andel kan då svårligen sä-

kert påvisas. Då dessa skador äro utsträckta öfver vida områden, kan

till och med den skadelidande ej ens med säkerhet uppges. Bland dessa

slag må framhållas, att vid förstörandet af en lekplats till och med omöj-

liggöras alstrandet af den stam af fiskyngel, som förut utspriddes i le-

den eller såsom vandringsfisk nedgick, och under kommande är skulle

gjort sin vandring i vattendraget. Sådant förstörande kan uppkomma
af anlagda virkesmagasin, af flottnings- och vattenverksdammar, då af

dessa uppkommer ett ojämnt vattenstånd under lektiden och under ti-

den för rommens kläckning. Att afdikningen eller torrläggningen af en

sjö kan medföra liknande verkan är tydligt. Detsamma kan vara fallet

med de industriella affallsprodukterna.

Den redan befintliga fiskstammen hindras i sin vandring af flott-

nings- och vattenverksdammar, eller försvåras åtminstone denna vandring,

fiskens trefnad blir ej längre densamma som i det af anläggningar obe-

rörda \attendraget Barkaffall kan förorsaka alla dessa skador: det kan

lägga sig i fångstredskapen, det kan verka störande pä fiskens trefnad,

det kan förstöra lekplatsen. Då det gäller att söka rättvist bedöma
verkan af dessa faktorer, måste vi därför äfven utsträcka våra under-

sökningar ej obetydligt. Vi måste taga hänsyn äfven till rent biologiska

företeelser i det ifrågavarande vattendraget, förekomsten af större sjöar,

vattendragets lutningsförhållanden, naturliga stängningar för fiskens van-

dring m. m., och härvid är gifvetvis fiskeritjänstemannen den, som
borde taga ledningen. Vi måste äfven söka utreda, hvar den rätts-

ligt ansvarsskyldige kan vara att finna. Detta är ej alltid så lätt, som
det att börja med kan förefalla. Det kan inträffa fall, då »skadegöra-

ren» själf aldrig ens uppträdt pä platsen för skadan. Så kan, hvad

flottningen beträffar, afiallande bark nedföras till ett flottningsdistrikt

resp. -förening, men flottgodset, som burit barken, har utgått ur leden

ofvanför »olycksplatsen», dit det sålunda aldrig kunnat komma.

Säkerligen är det framför allt på dessa skador, som 1880 års lag-

stiftare tänkt, då bestämmelsen i flottningsstadgans § 4 mom. i intogs

om upprättandet af fiskodlingsanstalter:

Vid synen bör — — — tillses — huruvida, där betydligare
'

fiske i vattendraget finnes, må vara för fiskets bevarande behöfligt och

lämpligt att fiskodlingsanstalt bekostas af de flottande;

' Kursiveringen ej i lagtexten.
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och i dess § 5 om yttrande af fiskeritjänsteman, som i vissa fall

må infordras:

— — — Finnes i vattendraget något betydligare ' fiske, infordre

konungens befallningshafvande därjämte yttrande från vederbörande

fiskeritjänsteman.

Då emellertid dessa bestämmelser gåfvos, voro de afpassade efter

dåvarande förhållanden, vid hvilka hufvudsakligen inrättandet af nya

flottleder af större utsträckning förekom. Härvid var det gifvetvis myc-

ket lämpligt att äfven verkställa ofvan anförda, vidsträcktare undersök-

ningar om fisket. Nu afse de mest förekommande flottledsförrättningarna

undersökningar för förbättringar i redan inrättade allmänna flottleder,

det undersökta området inskränker sig därvid oftast till en viss plats

eller en kort sträcka af ett distrikt, möjligen ett eller annat helt sådant,

och sålunda kan förordnandet till förrättningen endast sträcka sig till

dessa korta områden, ehuru undersökningen för fiskets skull behöft ut-

sträckas uppåt och nedåt i leden. Och då, som sagdt, flera »skade-

görare» kunna förekomma i vattendraget, synes det äfven därför vara

synnerligen olämpligt att uppdraga undersökningen för samtligas räkning

åt representanten för en af dem, den nämligen, som vid sin förrättning

först råkar påträfia ett skadeförhållande, det må nu vara vid flottledssyn,

syn för vattenverk, afdikning o. d.

Det synes därför, som om undersökningen af dessa slag af förvän-

tade eller redan inträdda vidtgående skador borde ske efter helt andra

grunder, än de nu i flottningsförfattningarna påbjudna.

För att i någon mån belysa nu gjorda häntydningar återgifvas några

fall ur verkligheten och hänvisas till bifogade skiss öfver en del af ett

vattendrag.

A denna finna vi utmärkta några af de omnämnda flottningsför-

eningarna, hvilka äro de juridiskt ansvariga hvar och en för sina flot-

tande. Distriktet är den minsta flottningsadministrativa enheten i en

flottningsförening. Till detta hänföras samtliga flottningskostnaderna

inom distriktets område, hvars gränser äro förlagda så, att möjligast

rättvisa fördelning af ledens samtliga kostnader må kunna ske med af-

seende på de särskilda skogstrakternas läge vid flottleden.

Distrikten 19 och 20 bilda en flottningsförening. Detta vattendrag

har sterila stränder och botten, är skarpt fallande och på ett par tre

ställen afbrutet af klippiga stup. Flottningen genomföres här hastigt

sedan den första, våldsamma vårfloden börjat falla. I detta vattendrag

är fisket knappt berördt af flottningen, hvarför det synes vara ett onö-

digt slöseri med skogsägarnas medel, om vi skulle fordra, att en re-

^ Kursiveringen ej i lagtexten.



OM SKADA Å FISKE GENOM FI.OTTNING. '93

Fg. I.

presentant för fisket ovillkorligen skulle vara närvarande, då en flott-

ledsförrättning göres på ett ställe inom ettdera af dessa distrikt.

Tänka vi oss, att på en sträcka inom distriktet 3 vid en flottleds-

syn föreslås utläggningen af ett hundratal meter ledbommar, hvilka på

en del ställen skulle gå sä nära den gräsiga stranden, att strandägaren

ej längre kunde utsätta sina ryssjor för gäddan på deras vanliga platser,

torde väl däraf uppkommen skada böra hänföras till i första gruppen

här ofvan antydda, lokala skadorna. Strandägaren hindras använda sina

fångstplatser, men fisken förrättar sin lek på andra, närgränsande om-

råden. Hithörande skador måste väl anses tillhöra vår första skadegrupp.

I norra ändan af den ej obetydliga sjön vid distr. 46 skall anläggas

ett timmermagasin. Ej långt nedom sjöns utlopp föres en del flottgods

ur hufvudleden in i vattendragen A, där det efter sin förädling föres
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vidare pä den a skissen utprickade järnvägen. Större delen virke fort-

sätter dock nedåt g. BarkafTall från det till A afdelade flottgodset, som

tillförts från högre upp i vattendraget belägna flottningsföreningars om-

råden /caf!, i synnerhet där flottningen är tvåårig, nedföras till distr. i,

2, 3, 6 och 9 och där åstadkomma skada, men flottgods från nyssnämnda

områden har aldrig flutit inom området för skadan.

I den stora sjön inom distr. i är af gammalt en lekplats för braxen

och vid det tilltänkta timmermagasinet å distr. 46 en sådan för annan

fisksort, som ej »gillar» annan plats. Skall på endera af dessa platser

en fiskodlingsanstalt anläggas »för fiskets bevarande», är det väl föga

lämpligt att öfverlämna frågan härom till en flottledsförrättning — låt

vara biträdd af fiskeritjänsteman — men som har sin verksamhet be-

stämd till endast den ena platsen. Kanske finnes ej ens plats lämplig för

odlingsanstalter inom det område, som utgör föremål för flottledssynen.

Vi kunna lätt tänka oss, att en flottledsförrättning förordar anläggan-

det af en sådan anstalt under en undersökning af ett af distrikten å

skissen, och att lämplig plats finnes därstädes. Men långt vidsträcktare

nytta skulle tillskyndas vattensystemet, om anstalten förlades till annan

plats, men denna träffas ej af syneförrättningen. Med nuvarande lag-

bestämmelser få vi ej frågan afgjord på det fördelaktigaste sättet i sitt

här förutsatta sammanhang.

För en gemensam behandling af frågor rörande skador förorsakade

af flera skadegörare» samtidigt sakna vi nu laga former, men enda

möjligheten till en rättvis fördelning af deras ansvar ligger i ett sam-

tidigt bedömande af hvars och ens inverkan. Sådana »skadegörare»

kunna vara: en vattenverksdamm vid gränsen mellan distr. i och 2,

torrläggning af sjöarna å distr. 8, sjötrafiken å distr. i m. fl.

Af förestående ur verkligheten hämtade exempel finna vi sålunda,

att intressen af olika slag uppträda i våra vattendrag och därvid på

olika sätt inverka på hvarandra. De böra dock samtliga äga rätt att

där uppträda och därvid åtnjuta lagens skydd. Deras förhållande till

hvarandra bör äfven anpassas efter lagliga bestämmelser. Hvar och

en af dem utgör sin insats i vårt lands ekonomiska välstånd, och ingen-

dera af dem får utsättas för intrång och skada, utan att full ersättning

gäldas därför af den skadegörande samt olägenheten inskränkes till den

minsta möjliga. — A fisket uppkomna skador hafva här antydts. Men
stora olägenheter kunna äfven tillskyndas öfriga i vattendragen uppträ-

dande intressenter, och då därvid uppkomna skador i allmänhet äro

synnerligen svåra att framhålla, särskildt inför icke-fackmannen, miss-

uppfattas ofta deras betydelse. Men därför äro dessa skador ej till sin

storlek obetydligare än de förut här omnämnda.
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Hvad då flottningen beträffar, må först framhållas den nu fullstän-

digt erkända sanningen, att kostnader för densamma återfalla på skogs-

ägaren, alltså på skogar tillhöriga staten, kommuner, bolag, hemman,

ecklesiastika boställen m. fl. Den gamla åsikten, att dessa kostnader

träfta ensamt sågverksbolagen, eller »flottningsbolagen> , hvilket sist-

nämnda namn i stället för flottningsförening godt visar sin sagesmans

obekantskap med förhållandena, har visat sig vara grundfalsk.

Flottningens fördyrande för dessa skogsägare kan uppkomma dels

genom påläggande af oskäliga ersättningar för skada och intrång, dels

genom bestämmelser, som öka flottningsarbetet, kräfva onödigt dyrbara

flottledsanordningar eller förlänga flottningstiden. I de fall, då denna

flottning rör sig om milliontals, ja, tiomilliontals stycken flottgods, är

det för äfven icke-flottningsfackmannen tydligt, att ett fördyrande på

hvarje stycke flottgods eller ett fördröjande af flottningens genomförande,

representerar stora förluster för ägarna till de skogar, som leverera vir-

ket till flottleden. Vid mindre flottningar, som röra sig om tiotusen

eller några tiotusentals stycken flottgods, är visserligen den national-

ekonomiska betydelsen af flottningen ej så stor som i förutnämnda fall,

men den rör sig dock om möjligheten för tillgodogörandet och skötseln

af skogstrakterna vid dessa smärre vattendrag. Flottningstiden är här

jämförelsevis ganska kort, och de uppkomna skadorna därför i allmänhet

äfven mindre, detta äfven å fisket.

Klart är, att vid de stora flottningarna uppkomna skador å fisket,

hvilka tillhöra vår första skadegrupp, de lokala, måste i de flesta fall

vara till sitt belopp ringa i jämförelse med denna flottnings betydelse.

Vilja vi opartiskt bedöma samma fråga äfven vid de flesta mindre flott-

ningar, lärer nog förhållandet blifva tämligen detsamma.

Inom den andra gruppen, skadegörelserna med vidsträcktare ver-

kan, finnas äfven fall, där förorsakade skador måste anses ringa i för-

hällande till flottningens betydelse. Att i sådana fall tillgripa vidlyf-

tiga apparater för skadefrägans bedömande och därvid förorsaka stor

tidsutdräkt för genomförande af nödvändiga eller nyttiga åtgärder för

flottningens ordnande, eller för beredande af skydd åt utomstående, kan

ej vara lämpligt eller ens förenligt med vårt lands ekonomiska intressen.

Dessa skador borde, äfven de, kunna uppskattas genom tillämpning af

här ofvan omnämnd lagbestämmelse, § 8 flottledsförordningen, helst om
därvid bland skiljemännen inväljas fackmän på fiskeomrädet, hvilka borde

kunna nöjaktigt utreda denna fråga, som vi här förutsatt vara af mindre

betydelse för den fiskande befolkningen.

Ofriga till den andra gruppen hörande skador, omfattande sådana

al större utsträckning och betydenhet, och som kunna åstadkommas
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äfven af andra »skadegörare» än flottningen, erbjuder tydligen stora

svårigheter för ordnandet af frågor om värdering, ersättningstagare och

ersättningsskyldiga, och med hänsyn därtill är det, som jag tänkt mig

denna grupp böra frånskiljas från dels den första gruppen, dels mindre

betydande och mer lokalt verkande »skadegörare», tillhörande den andra

gruppen, beträftande lagstiftningen härom.

Efter värdesättandet af skador, som uppstått under nyssnämnda förut-

sättningar, kommer frågan om betalningsförmågan hos den skadegörande.

Som jag i början af min uppsats nämnde, har ersättningstagare för af

flottning förorsakad skada att vända sig till vederbörande flottningsför-

ening, som enligt flottledsförordningens § 13 mom. i till och med äger

rätt att kvarhälla flottgods som säkerhet för att nödiga inbetalningar

göras för gäldande af med flottningen sammanhängande kostnader, så-

lunda äfven skadeersättningarna. Och att värdet af detta flottgods i

allmänhet skall vara tillräckligt för detta ändamål, ha föreliggande fall visat.

Fisket har sällan något godt att säga om flottningen. Orsakerna

härtill kunna ju mången gång vara berättigade, ibland öfverdrifna, ofta

förorsakade af oförstånd eller illvilja. Förr i världen gick det ej alltid

så grannlaga till vid dessa båda intressens uppgörelser med hvarandra.

Kooperativa sammanslutningar, som våra flottningsföreningar äro, arbe-

tande utan vinst och ytterst på bekostnad af våra skogar, hafva de än-

dock uppfattats som bolag, »flottningsbolag», och den gamla oviljan mot

allt hvad bolag heter har bidragit till flottningens misskrediterande. Med
våra flottleders kolossala utsträckning, passerande som de göra orter pä

vidt skilda kulturstadier, ha de mångfaldiga tillfällen att komma i delo

med sina grannar. Och de ha mer än en gång fått uppbära skulden

för andras fel.

Hvad jag alltså här velat söka framhålla är, dels huru vid bedö-

mandet af skador å fisket i våra vattendrag tydligen kunna urskiljas

tvenne stora grupper af skador, samt att äfven i nu gällande flottnings-

lagstiftning hänsyn härtill synes hafva tagits, ehuru ändrade förhållanden

ej längre möjliggöra lagens fulla tillämpning i detta afseende; dels att

åt den vid bedömandet mer enkla af dessa grupper bör gifvas lagliga

former, som låta sådana frågor raskt afgöras; dels att en andra grupp

af skador förekomma, hvilka i så många afseenden skilja sig från den

första gruppen, att de böra behandlas under helt andra former än den

förstnämndas. För att lösa dessa frågor måste vi då bygga på sam-

förstånd mellan de olika intressena vid våra vattendrag ock på samarbete

mellan dess representanter.
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En storm härjning i Västerbottens kustland.

Af Arne Chatillon-Winbergh.

Ehuru stormskador å skog årligen förekomma i värt land i större

eller mindre utsträckning, torde dock sä svåra, lokala verkningar, som

den under hösten 191 2 inträffade stormen förorsakade å skogarna utmed

Västerbottens kustland i Löfångers, Bygdeå, Säfvar och Umeå socknar,

belägna ungefär mellan Skellefteå och Umeå, dess bättre mera sällan

inträffa. Under tvenne dygn, 2— 3 okt., rådde i dessa trakter en orkan-

liknande storm, hvars like i häftighet och förödande styrka där icke i

mannaminne iakttagits.

Ehuru till sin utbredning ej så betydlig som den i Tidskrift för skogs-

hushållning år 1900 omnämnda stormhärjningen i Norrbotten år 1897,

torde dock ett kort meddelande om den nu inträffade stormen vara af

intresse.

Enligt Meteorologiska Centralanstaltens observationer ä ofvannämnda

kuststräcka rådde under de två nämnda dygnen följande vindförhållanden:

vid Bjurö klubbs fyr utanför Löfånger:

den 2 okt. 191 2 kl. 2,30 f. m. vindstyrka: Beaufort 8,' N. O. riktning

» » » » » 1 e. m. » » II, N. N. O. »

» 3 » » » 9,30 e. m. » » 7 N. »

vid stora Fjäderäggs fyr utanför Säfvar:

den 2 okt. igi2 kl. i f. m.— 6 e. m. vindstyrka: Beaufort 12, N. O. riktn.

» 3 » ~> »12 m. » » 9 N. »

' Till förklaring må här meddelas att Meteorologiska Centralanstaltens för stormvar-

ningsstationerna fastställt följande bestämmelser för beräkning af vindstyrkan.

Beaufort Vindhastighet, meter i sek.

Olika grader af mindre stark vind motsvarar I —

6

o— 12

Hård vind '. » 7 styf kultje 12— 14

. .. 8 hård kultje 14—17

. » 9 half storm 17—20

Storm ' 10 storm 21— 24

f. » 11 hård storm 24-—30

, .> 12 orkan 30— ^.^
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vid Holmö Gadds fyr utanför Umeå:

den 2 okt. 1912 kl. 8 f m. vindstyrka Beaufort 10— 11 N. N. O. rikt-

ning, svår snöyra, blåser byaktig med or-

kanlik styrka hela dygnet

den 3 okt. 1912 samma vindstyrka som under gårdagen och

natten till kl. 4 e. m.

Tack vare det västerbottniska kustlandets jämna och flacka )tfor-

mation och brist på skärgård kunde den nordostliga stormen med obru-

ten styrka angripa de här ända ned mot hafvet gående skogarna. En
annan bidragande orsak till stormens svåra verkningar är, att skogarna

här genom goda afsättningsförhållanden för virke i allmänhet blifvit starkt

utglesade och afverkade. Att marken vid den tiden ännu icke var

tjälad har naturligtvis äfven i sin mån gjort trädens stormfasthet mindre.

Stormens verkningar inåt landet tyckas ganska snart hafva häm-

mats. C:a I Yj ä 2 mil från kusten märktes sålunda i allmänhet knap-

past några allvarligare vindfällsskador annat än å enstaka starkt ljus-

huggna bestånd, timmerställningar eller enstaka fristående träd å mera

lös och sandig jordmån.

Enligt förut meddelade meteorologiska iakttagelser synes stormens

styrka hafva ökats från Löfängerskusten söderut. Detta framgår äfven

af nedan lämnade siffror.

Genom vederbörande revirförvaltningars försorg hafva följande antal

vindfällda träd, hållande 10 cm. och däröfver vid brösthöjd afstämplats:

Inom Löfångers och Nysätra socknar 20,300 träd — 3i420 kbm.

» Bygdeå » 131,400 » — 23,120 »

» Säfvar och Umeå » 61,000 » — 10,500 »

Summa 212,700 träd — 37,040 kbm.

Då härtill säkerligen komma flera tusen träd, som antingen användts

till husbehof, och som sålunda icke stämplats, eller på grund af tidigt

inträlTade snöfall icke hunnit blifva stämplade, kan med sannolikhet

230,000 träd beräknas hafva kullblåst under de båda dygnen inom dessa

områden, omfattande sammanlagdt c;a 18 kvadratmil.

Några utförligare siffror från Bygdeå socken, som synes vara bland

de värst medfarna sträckorna, torde närmare belysa skadans omfång. Inom

denna socken ha de ofvan nämnda 131,400 träden stämplats inom ett

område, omfattande hela kusttrakten ungefär i Y, mil i" i landet. Då
socknen har en längd längs kusten af ungefär 3 mil, utgör området

45,000 har, hvaraf omkring 32,000 har torde kunna beräknas vara skog-

bärande mark. I medeltal ha sålunda inom denna kuststräcka af stor-

men skördats 4,1 träd eller 0,72 kbm. per har, d. v. s. antagligen om-

i
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kring ett års tillväxt. De stämplade trädens medeldimension vid bröst-

höjd är 19—20 cm.

Naturligtvis har stormen härjat rätt olika inom olika skogstyper och

ståndorter. Mera orörda eller svagare gallrade bestånd hafva i mindre

mån tagit skada, under det särskildt fröträds- och timmerställningar ofta

fullständigt ramponerats. Som exempel må nämnas ett hemman utmed

hafvet med omkring 90 har skogsmark, som för en del år sedan öfver-

gicks med stämpling, hvilken så godt som öfverallt fått form af fröträds-

ställningar. Nu stämplades där öfver 3,700 kullblåsta fröträd, och

stora äro de sträckor, som nu ligga fullständigt kala. Afven från ett

inom denna socken beläget, A. -B. Robertsfors tillhörigt skogskomplex,

benämndt Edfastmarks bruksskog, må några siftVor anföras. A detta

område stämplades under senhösten 1912 c:a 37,000 träd utgörande

8,806 kbm. Då enligt nyligen afslutad skogsindelning Edfastmark be-

funnits utgöra 3,360 har produktiv skogsmark och virkesmassan upp-

skattats (år 1912) till 185.478 kbm., hafva sålunda i genomsnitt 11 träd

och 2,6 kbm. pr har eller 4,7%' af virkesförrådet kullblåst. Det kan

nämnas, att de afverkningar, som under de 10 sista åren verkställts å

Edfastmark, å stora områden haft form af ljushuggning samt timmer-

och fröträdsställningar.

I allmänhet hafva träden blåst omkull, resande större eller mindre rot-

hvalf i luften, tallen härigenom tydligt visande sitt i Norrland i regel

förekommande flacka rotsystem. Vindbrott i stammen förekommo så

godt som enbart hos de här ofta rötskadade granarna, men endast i

mindre omfattning. Af tallen däremot ha oftast de växtligaste och

vackraste träden stupat.

Burträsk i mars 191 3.
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I Dalarna.

Från Skogsvårdsföreningens exkursion 1912.

Af Gunnar Schotte.
(Forts, från h. 4.)

Efter intagen kafifefrukost å Vansbro hotell ställdes kosan tisdags morgon
den 27 augusti mot Mora. Vid Rysså anhalt lämnades emellertid extratågets

vagnar för cirka 3 timmars exkursion ä

Siljansfors bruksskog.

Om denna till arealen visserligen ganska ringa, men intressanta och

välskötta skog meddelades i programmet följande upplysningar.

Siljansfors bruk erhöll sina första privilegier år 1738. Efter att ha bytt

ägare upprepade gånger inköptes egendomen år 1880 af de då delvis sam-

arbetande trenne största trävarubolagen i Dalarna, hvarefter bruksrörelsen ned-

lades. Vid de tre bolagens skilsmässa 1892 tilldelades Siljansfors bruk Stora

Kopparbergs Bergslags Aktiebolag.

Egendomens produktiva skogsmarksareal utgör 820,00 har.

Däraf upptages af:

gammal skog (100 år och däröfver) 160 har = 19,5%'

medelålders skog (50— 100 år) 555 » = 67,5^
ungskog och hyggen (o— 50 år) 105 » = 13,0%

Summa 820 har = 100 °<,

Virkesförrådet uppgick, enligt år 191 1 verkställd 5 % linjetaxering till

124,223 kbm. fast mått, hvaraf:

timmer (midtmått, barkfri massa, minsta stock 13" x 6" furu

och I7"X7" gran) 47,355 kbm. = 35X
pappersved (till 4" topp) 26,534 » =22%
kolved (ned till 5 cm. brh.) 50,334 » = 43^

Summa 124,223 kbm. = 100%

Pr har produktiv skogsmark finnes alltså 151,4 kbm.
Afsättningsförhållandena kunna sägas vara goda. Ryssån är allmän flott-

led. Flottningskostnaderna ha under de sista 4 åren utgjort i medeltal från

i:a distr. 19,411 öre och från 2:dra distr. 11,769 öre pr red. timmer till
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Tägtens bom. Distriktsgränsen ligger pä bruksskogen vid landsvägsbron.

Mora—Vänerns järnväg skär södra delen af skogen. Rysså anhalt och kol-

brygga ligga strax utom östra rågången. Liksom i Österdalarna i allmänhet

är arbetskraften dyr.

Vid Siljansfors kostar:

huggning af kolved pr »klipp», enkelt, 2-alnars i6 öre

kolning pr stjälpt läst (20 hl.) inkl. inkörning och kolkörning 2 km. 5,50 kr.

huggning af pappersved pr »klipp» (sommar- och hösthuggning) ... 22 öre

» v » » bit 10" vinter » ... 5 -'

timmerhuggning (hösthuggning) 18— 22 öre pr stock

och körning 3 km. 50— 60 » » »

Som största delen af skogstillgången utgöres af unga och medelålders

bestånd, har afverkningen uttagits mest gallringsvis, och hafva gallringarna å

denna skog liksom å snart sagt alla bruksskogar i äldre tider gjorts svaga.

En kraftigare genomhuggning af skogen påbörjades 1910. Vid dessa gall-

ringar ha i stort medeltal omkring 20 ^ af virkesmassan i bestånden ut-

tagits.

Under jägmästare O. Eneroths sakrika ledning genomgicks den östliga

delen af siljansforsskogen. A flertalet träd utefter hela exkursionsrouten voro

siffror upphängda, angifvande ifrågavarande träds löpande värdetillväxtprocent.

Bestånden, som genomvandrades, voro väl gallrade. Utmed vägen hade spa-

rats en del mindre värdefulla frodvuxna tallar af »vargtyp» för att bolaget

å välbelägen skogstrakt skulle hafva tillgång på gröfre husbehofsvirke.

Åtskilliga profytor studerades under dagens lopp och gåfvo då och då

anledning till en ganska liflig diskussion.

Vid tillfälliga profytan IV (se tabell 5) gjordes första halten. I bestån-

det hade utgallrats 19,5 ", af virkesmassan. Öfverjägmästare Wallmo fram-

höll, att här kunnat afverkas något mer än som tagits, och han hade också

förut under promenaden sett en och annan vargtyp, som han skulle velat taga

bort. I tillfälliga profytan IV (se tabell 5) hade den uttagna gallringen

blifvit något mer än 2 2 % af kubikmassan och 40 % af stamantalet.

Under vandringen uppe på höjden genomgicks bl. a. ett hundraårigt

granbestånd om 35 hektar. Detta bestånd hade gallrats och bladats hösten

19 10, hvarvid uttagits 47 kbm. per hektar, däraf:

timmer 17 %"

pappersved 35 X
sågbar kolved i %"

kolved 47 % (för kolning pä platsen).

I den tätaste delen utlades på eftersommaren 19 10 tvenne fasta prof-

ytor, hvaraf den öfre endast rensats från torra träd (N:o 5 B i tabell 5),

den nedre (N:o 5 A) undergått samma behandling som beståndet för öfrigt.

Vid gallringen i den sistnämnda hade uttagits

24.5 ^ af stamantalet,

I5>5 X ^f grundytan,

14.6 °4 af kubikmassan,

12,1 ^ af värdet.

SkogsvSrds/hrrnhigeiis Tidskri/t, Allmänna delin, iglj. I4
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Afverkningen å profytan 5 A liksom i beståndet för öfrigt hade gjorts

rätt svag och afsäg endast att tillgodogöra skadadt virke samt att förbereda

beståndet för dess föryngring. Någon torka efter afverkningen har ej för-

märkts.

Rörande detta bestånds föryngring uppstod ett ganska lifligt meningsut-

byte, om ej här lämpligen borde försökas den Wagnerska blädningsformen i

stället för vanliga luckhuggningen, som nu börjat vinna terräng i värt land.

Fig. 13. Fasta försöksytan 6 A. (Afdelning XI.) O. Eneroth, foto.

Wagners blädningsprinciper ha förut varit refererade i fackupplagan af denna

tidskrift (årg. 1909, h. 6— 7, sid. 1 8 1 ) men dä svenska skogsmän ej ännu synas

något närmare börjat intressera sig för denna blädningsform, som nu sedan

flera år gjort sitt segertåg genom Sydtyskland och Österrike, vill jag nu ej

i denna skildring närmare uppehålla mig vid densamma, då jag hoppas vid

annat tillfälle snart få återkomma till närmare redogörelse för denna nya

blädningsforms fördelar.

Fasta profytan 6 A (se fig. 13) uppvisade det vackraste skogsbeståndet

under färden och väl utförd gallring. Vid 90 års ålder var här värdetillväxt-

procenten ännu 5,07%.
Marschen fortsattes sä utför berget, där skogsförvaltningen t. o. m. varit

nog förekommande att bygga särskilda jordtrappor för att underlätta nedsti-

gandet.

Innan vi lämnade Siljansfors vackra skogar bjödos törstande tungor en

läskande förfriskning invid en slätt i skogen, från hvilken en vacker utsikt
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Utbredde sig öfver ett för dessa trakter typiskt skogslandskap (fig. 14). Från

Rysså anhalt fortsatte sedan extratåget till Mora, där ä Mora hotell en bättre

lunch väntade.

Före denna gjordes ett kort besök i Skogsvårdsstyrelsens i Koppar-

bergs län fasta plantskola. Plantorna hade här koinmit upp särdeles

ojämnt och voro illa utvecklade. Sä mycket större intresse väckte i stället den

befintliga källaren för förvaring af skogsfrö. De hermetiskt slutna bleckkärlen

Förf. foto.

Fig. 14. Vy öfver vacker yngre skog i Siljansfors samt dagens

exkursionsledare.

af olika storlek voro här uppställda i rader i källaren och fyllda med de

frön, som under de närmaste aren skola göra Dalarnas kalmarker åter grön-

skande.

Efter lunchen embarkerades ä tvenne af flottningsbolagets ängbåtar »Flottis-

ten» och »Göran», som efter en halftimmes färd å Siljan förde oss till stran-

den nedanför Färnäs by, hvarefter en »jumpande > promenad (fig. 15) å en

provisorisk plankbro förde oss till

Aktiebolaget Marks kolugn.

Kolugnens uppfinnare, ingenjör H. Aminoff, lämnade en del kommen-
tarier till den beskrifning, som han förut meddelat i exkursionsprogrammet.

Ugnen utmärker sig för ett långt lutande muradt schakt, inuti hvilket

befinner sig ett spår för vagnar, uppbärande kolningsgodset.
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Fig. 15. Herr Ordföranden och andra exkursionsdeltagare på väg till Marks kolugn.

R. I.ubeck, foio.

Fig. 16. A. B. Marks kolugn vid Färnäs studeras.
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Vid ändarna är schaktet försedt med slussningsrum, skilda frän kolnings-

rummet och yttre luften genom luckor.

Det för kolningen i ugnen erforderliga värmet åstadkommes genom en,

af tvenne kamrar bestående regenerator, som står i förbindelse med ugnens

öfre ände genom en kanal, och hvars kamrar uppvärmas växelvis genom för-

bränningsgaserna från en eldstad, hvilka gaser efter förbränningen bortgå ge-

nom en skorsten.

Vid sin nedre ände står ugnen genom en kanal i förbindelse med ett

kondensortornsystem samt en fläkt. Denna suger de under kolningen i ugnen
alstrade gaserna genom tornen, i hvilka de kondenserbara delarna af gaserna

kondenseras. De icke kondenserbara gaserna pressas af fläkten genom den
uppvärmda kammaren i regeneratorn och därpå genom kanalen in i ugnens
öfre ände.

Gaserna passera därpå genom ugnen utefter hela dess längd, hvarunder

de åt kolningsgodset successivt afgifva sitt värme och upptaga under kolnin-

gen alstrade gaser. Gaserna passera på nytt tornen och fläkten etc. och

detta kretslopp får fortgå tills gasernas temperatur, då de passerat regenera-

torn, understiger den önskade kolningstemperaturen, hvarpå de få cirkulera på
samma sätt genom regeneratorns andra numera uppvärmda kammare. Det
under kolningen bildade öfverskottet af de brännbara, icke kondenserbara gaserna

införes i den regeneratorkammare, som för tillfället står under uppvärmning
och förbrännes där.

Inuti ugnen finnas s. k. tjärlås, som uppsamla den i ugnen kondenserade

tjäran, så placerade, att de uppsamla och separera tjära, som utfaller vid lägre

och högre temperatur, hvilket gör att en särdeles god kvalitet erhålles.

Genom den nu beskrifna anordningen af ugnen utnyttjas de heta ga-

sernas förmåga att stiga uppåt. Genom att ugnen är lutande uppstår den
hetaste zonen vid ugnens högsta del och aftar värmet nedåt mot ugnens
nedre del.

Kolningen fortskrider alltefter som vagnen med kolningsgodset föres från

ugnens lägsia till dess högsta del, och godset utsattes för den högsta tempe-

raturen, dä vagnen kommit till dess öfre ände, där kolningen fullbordas.

Följaktligen kan vagn efter vagn med färdigkoladt gods uttagas upptill

ur ugnen och samtidigt vagn efter vagn med nytt gods införas i ugnens nedre

del. Kolningen fortgår alltså kontinuerligt.

Fördelarna med den Markska ugnen äro följande.

i) Kolningen fortgår fullkomligt kontinuerligt.

2) Kolningen försiggår under tryck i ugnen, till följd hvaraf luften full-

ständigt utestänges, ingen förbränning af kolen är möjlig, till följd hvaraf

största utbyte ernås tillika med en god kvalitet af kolen.

3) De afgående gaserna hafva en konstant temperatur och sammansätt-

ning, hvilket i hög grad underlättar biprodukternas tillvaratagande.
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4) Ingen del af kolningsrummet blir öfverhettadt, så att någon sönder-

delning af vare sig sprit, ättiksyra eller tjära kan äga rum, till följd hvaraf

utbytet af biprodukter blir det största möjliga.

S-i

5) Tjäran blir af utmärkt god beskaffenhet samt ljus, pä grund af att

de tjäroljor som utfalla vid hög temperatur, afskiljas i tjärläsen från de ljusare.

6) Pä grund af öfverloppsgasens användning till bränsle samt uppvärm-

ningsmetoden i öfrigt blir bränsleåtgången den minsta möjliga.
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7) Temperaturen kan med största lätt-

het regleras, hvaraf följer att man har kol-

ningen fullständigt i sin hand.

8) Pä grund af ugnens konstruktion blir

anläggningskostnaden och äfven underhälls-

kostnaden ytterst ringa i förhällande till af-

verkningsförmägan.

9) Till bränsle kan användas hvilket

affall som helst.

10) På grund af ugnens lutande ställ-

ning samlas de heta gaserna i toppen, och

kolningsgodset inträder successivt i allt he-

tare och hetare zoner.

Under 10 månaders oafbruten drift har

följande resultat ernåtts.

Kolutbyte beräknadt efter kubicerad läst

i järnvägsvagn 80,87 ,% Bränslet häri ej

inberäknadt.

Bränsleåtgång 5,9 %".

Tjära 1 1 kg. pr kbm. kolad ved. Däraf

10 kg. ljus och I kg. beck. Kolens vikt

13,89 kg. pr hl.

Enligt af järnkontorets försöksverk vid

Trollhättan gjord analys å kolen innehålla

dessa:

Fuktighet 6 %, gaser 9,6 %, aska

1,3 %, rest (C Koks) 83,1 %.
Per dygn kolas i medeltal 14 vagnar,

hvar och en rymmande 10 kbm., men pä
grund af det skrymmande utrymme veden

intager i vagnen, veden kapas nämligen i

0,5 meter längder, genom dess stjälpande

huller om buller, blir dennas verkliga rymd
ej mera än 8 kbm. efter ved uppmätt i

välta (löst mätt).

Vedförbrukningen pr är blir sålunda

c:a 40,000 kbm. samt koltillverkningen

15,000 läster.

Ugnens byggnadskostnad c:a 100,000

kronor.

För ugnens drift behöfves

6 man och en förman för kolningen,

I » för tillvaratagandet af tjäran,

5 i> för framkörning och kapning af

veden.

Kraft till olika motorer: 75 hästkrafter.



2 10 GUNNAR SCHOTTE.

Sedan kolugnen fullständigt synats, följde en längre hastig marsch till

Skogsvårdsstyrelsens i Kopparbergs län försöksfält vid Pärnäs.

Under ledning af länsjägmästare W. Dybeck, besägs här de olika skogs-

odlingsmetoder, som skogsvårdsstyrelsen användt (se nedanstående kartförkla-

ring) för att erhålla återväxt å ett år 1900 kalhugget skifte. Kulturförsöken

voro emellertid ännu för unga för att kunna erbjuda något större intresse ge-

nom att uppvisa bestämda resultat.

åtUKtM. '"^

Fig. 19. De Löfska sjöskiljena studeras. R. Lubeck, foto

Efter en rask marsch tillbaka till Färnäs bestegos åter ångbåtarna, som
ånyo förde ut på Siljan, där tillfälle gafs att närmare studera de af flottnings-

chefen Axel Löf inrättade anordningarna för sortering af flottgods i öppen sjö.

I programmet liksom tidigare i Teknisk Tidskrift har A. Löf lämnat

följande beskrifning af

Plottgodssortering i sjö.

»De vanligast förekommande anordningar för sortering af flottgods äro

som bekant förlagda till sådana ställen i flottlederna, där vattenhastigheten

är lagom stor för flottgodsets framdrifvande till och genom sorteringsappara-

ten. Den härför lämpligaste strömhastigheten torde vara mellan 0,25 och

0,50 sm. Där tillräckligt användbart utrymme finnes med lämplig och i möj-

ligaste mån konstant strömhastighet, blir sådan sortering äfven mest eftektiv

och billigast.
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Förklaring.

Fig. I. Fast plantskola, anlagd v. 1912.

» II. Tillfällig plantskola v. 1907,

(modell till plantskola vid folkskolor.)

» III. Plantering i öppna gropar S | gran v.

1907.

» IV. Rutsädd (tallfrö) v. 1907.

» V. Plantering i fylld grop ^ tall v. 1907.

» VI. Spettplantering i tall v. 1907.

» VII. Plantering i öppen grop g tall g gran

v. 1907.

. VIII. (den öfre af fig. VII å kartan) Rutsädd

(tallfrö) v. 1907.

» IX. Trakt, som lämnats orörd.

» X. Bredsådd efter finnplog (tallfrö) v. 1907.

» XI. Radsådd efter finnplog » v. 1907.

» XII. Spettplantering samt plantering i fylld

grop v. 1908.

Fig. 20.
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Fig. 21. A Magasin för osorteradt virke. B Sorteringsapparater. C Mottagningsanord-

ningar för sorteradt virke. Pilarna angifva lämpligaste vindriktning för sorteringsarbetet.

Lokala förhållanden medgifva emellertid ej alltid sorteringsanordningar-

nas förläggande till sädana ställen, utan måste de stundom anläggas i sjöar

vid flottledernas mynningar, hvarvid flottgodset för sorteringen måste fram-

drifvas af vinden eller vid vindstilla genom maskinkraft eller manskap.

Vidstäende skisser förtydliga tvänne olika principer för dessa sorterings-

ställens anordnande (fig. 21 och 22).

Sorteringsarbetet är alltså i dessa fall beroende af vissa vindriktningar,

men kan äfven, ehuru med mindre gynnsamt resultat, försiggå vid vindstilla.

Ändras vindriktningen, måste vid sorteringsställen af typ i manskapet och ev.

mottagningsanordningarna förflyttas till den andra sorteringsapparaten. Vid

motvind och starkare sidovind måste arbetet inställas.

Fig. 22. A Magasin för osorteradt virke. B Sorteringsapparat. C Mottagningsanordning

för sorteradt virke. Pilarna angifva lämpligaste vindriktningar för sorteringsarbetet.
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Fig. 24. Enkelt ogrofskilje». (Modell). Vid sorteringens början.

A = Magasin för osorteradt virke.

£ — Sorteringsapparaten.

C = Mottagningsanordningar för sorteradt virke.

O = Moringen för anordningens förankring.

För att undkomma en del af de olägenheter, som alltså vidlåda de fasta

sjöskiljena, ha sedan år 1909 försök blifvit gjorda i Dalälfvarnes Flottnings-

förening med /;•/// svängande sortcringsanordningar (fig. 23). Dessa hafva utförts

pä så sätt, att den bom, som omsluter det för sortering afsedda flottgodset,

angöres med en punkt vid för ändamålet utlagd kraftig moring. Diametralt

mot angöringspunkten anbringas sorteringsapparaten med mottagningsanord-

ningar för det sorterade virket. Hela anordningen är alltså rörlig omkring

Fig. 25. Enkelt »grofskilje». (Modell). Efter en tids sortering.

A, B, C, O. Se fig. 24.
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minskar och den sorterade kvan-

titeten ökar (se fig. 24 och 25)^.

Härigenom behöfver virket alltså

ej särskildt framdrifvas till sorte-

ringapparaten, hvilket däremot är

nödvändigt vid anordningar med

fasta magasin och apparater.

Dessa skiljeställen äro äfven

billiga i anläggning och underhäll,

då inga fasta byggnader förekomma,

och de kunna utan svårighet tör-

flyttas från en plats till en annan

i män af behof, hvarigenom sär-

skilda virkestransporter från olika

virkesmagasin ej behöfva före-

komma.
De svängande sjöskiljena kräfva

dock betydligt större utrymme än

de fasta. För ett svängande skilje

af ordinär storlek erfordras en fri

vattenyta med en radie af c:a 500

m. (fig. 23).

Hittills (den 20 juli 19 12) ha

i de af Dalälfvarnes Flottnings-

förening inrättade svängande sjö-

skiljena behandlats c:a 9,400,000

st. flottgods med godt resultat.

Alltefter det antal grupper, i hvilka

virkesmassan delats, har sorterings-

effekten varierat i medeltal per

år och sorteringsställe mellan om-

kring 350 och 600 st. sorterade

flottgods pr man och 10 arbets-

timmar. Vid gynnsamma förhål-

landen ha under kortare tid sor-

terats ända till omkring 1,500

stycken pr man och 10 timmar.»

I den mulna och ganska ky-

liga kvällen förde de båda båtarna

ressällskapet förbi Mora upp till

Orsa, där man gick tidigt till sängs,

då följande dag väntade med åt-

skilliga strapatser men också med

förhoppningar på intressant och

vidgad kännedom i de bekanta

Hamra- och Orsa-skogarna.

(Forts, i nästa häfte.)
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IN MEMORIAM.

Fredrik Ridderbjelke.

*»V3 1848 fv, 1913-

Föddes på Linnés Hammarby den 25 mars 1848. Han var dotter-

dotters sonson till Carl von Linné. Föräldrar voro jägmästaren Carl Ridder-

bjelke och Hedvig Forssenius. Jägmästare Ridderbjelke, som 1845 erhöll

Hammarby i arf efter sin moder, sålde

gården 1880 till kronan.

F"r. Ridderbjelke blef efter att ha

genomgått Karlbergs krigsskola officer vid

»Värmlands jägare», hvarifrån han efter

befordran till kapten afgick för omkring

20 är sedan för att helt ägna sig åt sköt-

seln af sina egendomar, först Jälla i Vak-

sala s:n och därefter Marielund i Fundbo s:n.

Ridderbjelke var från sin barndom
varmt intresserad för skogen både som jä-

gare och skogsvårdare. Genom att följa

och biträda på skogsförrättningar såväl sin

fader, som en tid var öfverjägmästare i

Uppland och skogsförvaltare vid Söderfors,

som öfverjägmästaren Anstrin hade han

med sin stora praktiska fallenhet förskaffat

sig ganska stor erfarenhet i skogsskötsel,

hvilket kom honom väl till pass vid sköt-

seln af sina rätt skogrika egendomar.

Han var en synnerligt driftig och dug-

lig landtbrukare, som fick denna näring

att lämna god behållning. En klarsynt och praktisk man var han äfven

och hade alltid goda råd att lämna, hvarför han ock mycket anlitades. Han
var vice ordförande i Uppsala läns hushållningssällskap och ordförande i flera

styrelser och bolag. Till ordförande i Uppsala läns skogsvårdsstyrelse blef

han af Kungl. l\Iaj:t kallad är 1905, hvilket uppdrag han ännu innehade vid

sin död (15 febr. 1913). På denna plats var han synnerligt framstående och

duglig. Genom sitt glada, hurtiga sätt hade han lätt att komma till rätta

med de afverkare, som tilläfventyrs huggit något oförsiktigt. Ärligen gjorde

skogsvårdsstyrelsen i Uppsala län under hans presidium flera dagars resor i

skilda delar af länet, hvarvid kulturer och afverkningar besiktigades samt

öfverenskommelser om skogsodlingar utan svårighet och utan någon etterlåten-

het från styrelsens sida oftast träffades tack vare hans stora förmåga att taga

Skogsvih-iis_fi>renmgens Tidskrift, Albiiänita delen igij- 15
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människor på lämpligt sätt. Mot de omedgörliga tillämpades naturligen skogs-

lagen. De rättegångar, som med anledning häraf kommo till stånd, utföllo

utan undantag till skogsvårdsstyrelsens fördel.

Af Riksdagens i:a kammare var han ledamot i 2:e omgångar och satt

därunder i lagutskottet.

Såsom angenäm sällskapsmänniska spred han glädje omkring sig och

vann äfven allas hjärtan. I den intima vänskapskretsen var han alltid den

osvikligt trofaste och uppriktige vännen och hedersmannen, hvarför han där

lämnat efter sig ett tomrum som icke kan ersättas.

Han var en hängifven son af gamla Uppland med sina fornminnen och

han var en varm fosterlandsvän, som bar fanan högt.

Han var alltid hurtig, frisk och stark, hvarför hans oanade, snara bort-

gång blef ett hårdt slag icke allenast för hans närmaste utan äfven för hans

många vänner. I honom förlorade jämväl länet och dess skogsvård en af

sina allra bästa märkesmän.

Farväl och tack, gamle käre jaktkamrat!

U. W.

FRÅN SKOQSVARDSSTYRELSERNA.

Skogsvårdsstyrcken i Ostergötla7ids län har vid sammanträde den 2 april

beslutit anlägga ytterligare en fröklängningsanstalt, då den nuvarande visat

sig otillräcklig för den stora förbrukningen af skogsfrö.

Vid sammanträdet beslöts äfven att aflåta en skrifvelse till samtliga ele-

mentarläroverk inom länet med förslag om öfverlämnande af en serie sciop-

tikonbilder, afsedda att vid undervisningen i naturkunnighet väcka ungdomens
intresse för skogshushållningen.

Till skogsvårdsstyrelsen hade inkommit ansökan från en del skogsägare

att få öfverlämna skogsskötseln å deras marker i styrelsens vård. Af princi-

piella skäl ansåg sig emellertid styrelsen ej kunna bifalla ansökningen.

TRÄVARUMARKNADEN.

Då detta skrifves äro c:a 800,000 stds d. v. s. 75 "„ af vår år.s-

stock försålda, och som helt naturligt är känna sig våra aflastare lugna,

sedan de placerat en så betydlig del af sin årsproduktion. Och kö-

parna, hvilka nu som bäst äro i färd med att afhämta sina varor, äro

gifvetvis ej sä synnerligen ifriga att göra nya inköp, innan de förut för-

värfvade äro mottagna och placerade. Att emellertid, när det gäller

priserna, köpares och säljares intressen måste sammanfalla, sedan en sä

öfvervägande del af de tillgängliga varorna blifvit placerade, ligger i

öppen dag. Och detta är så mycket naturligare, då såväl Finland som



TRÄVARUMARKNADEN. !I9

Ryssland äro ungefär lika nära slutsålda som vi. En del affärer rap-

porteras dock, visserligen till stor del afseende kompletteringar, men

äfven ett eller annat större afslut. De priser som därvid erhållits stå

fullt i paritet med tidigare obtinerade.

De omtalade affärerna hafva kommit till stånd på alla marknader,

och är särskildt glädjande att Sydafrika tagit en del till goda plank-

priser.

F"ör bästa märken fob. noteras:

Öfverbotten: furu:

4X9&3X9 & lo. lO/-

3x8 £ 8.15/- ä 9./-

3x7 & 27, X 7 £ 8.15/-

2V2X6 & 2x6 » 8.5/- ä 8.7/6

9" bräder £ H-S/- å ii.io/-

8" » » 9.10/- ä 9.12/6

7" » .) 8.17/6 å 9./-

6" . » 8.7/6 ä 8.10/-

1x472" » 7-'S/- ä 7.17/6

1x4 » 7.7/6 ä 7.10/-

2x4 * 7-'o/- ä 7.12/6

Härnösand: furu:

3x9 I frcs 410: — ä 415

II » 360:— ä 365

III » 275: — ä 280

IV » 250: — ä 255

V » 220

272X7 o/s frcs 227:50 k 230:

7" bräder £ 9.5/- ä 9.7/6

6" » » 8.15/- ä 8.17/6

5" » » 8.5/- ä 8.7/6

1X472" frcs 207:50 ä 210: —
1x4 » 197: 50 ä 200: —
2x4 & 7- 1 5/- 'i 7-17/6

Nederbotten: furu

:

3x9" I £ 17-

II - 15.-

III » 1 1.- ä 1 1.5/-

^ra»:

3x9 35 centimes basis

2x4 £ 7-IO/-

I X472" frcs 197: 50

I X4 » 187: 50

£^ran :

3 X 9 36 centimes basis

I X 472" frcs 197: 50

1x4 » 187:50
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furu:

IV £ lo.- å 10.5/-

V » 8.15/- ä 9.-

3", 2V;'x7" I £ 12.15/-

II » 10.15/-

III » 97/6 ä 9.10/-

IV . 8.12/6 ä 8.15/-

6" 10/- lägre

2x5 £ 8.5/-

2X4V2" £ 7-12/- ä 7.15/-

3X4V2" 9-- ä 9-5/-

3x4 £ 8.12/6 a 8.15/-

2x4 » 8.-

7" bräder III £ 9.10/- ä 9.15/-

6" » » » 9-- ä 9.5/-

5" » » » 8.15/- ä 9.-

4'/2" » » » 8.7/6 ä 8.10/-

4" » » » 8.- ä 8.2/6

Skeppningarna äro nu i full gång och i åtskilliga hamnar anmärk-

ningsvärdt lifliga. Frakterna hafva afsevärdt gått ned, hvilket nog ver-

kar stimulerande på afhämtningarna.

Flottningarna hafva tagit sin början i de neder-norrländska älfvarna,

och det torde nog ej dröja så synnerligen länge, förr än äfven de öfver-

norrländska följa efter. Det synes blifva riklig vattentillgång öfverallt

från och med Dalälfven och norrut, och det förspörjes från vissa håll

att vårfloden är alldeles ovanligt hög.
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NOTISER.

Skogsvårdsföreningens sommarexkursion äger rum den 7— 10

augusti 1 91 3 etter ungefär följande program:

Onsdagen den 6 augiisli. Afresa från Stockholm 9,20 e. m. Resande norr-

ifrån öfvernatta lämpligast i Bräcke.

Torsdagen den 7 angtisli. Ankomst till Bräcke 9,02 f. m. och ankomst till

Stafre station 9,36 f. m. Resande frän Östersund kunna afresa kl. 7

f. m. med ankomst till Bräcke 8,47 f. m. Färd med båt å Refsunda-

sjön samt exkursion å kronoparken Ammer i Bräcke revir. Afresa på

aftonen till Östersund, hvarest öfvernattas.

Fredagen den 8 augusti. Utfärd på Storsjön med exkursion å i densamma
belägna öar i Östersunds och Hallens revir samt å Frösön.

Lördagen den g augusti. Afresa från Östersund 5,40 f. ni. med ankomst till

Are 8,43 f. m. Exkursion ä Renfjället i skyddsskogsområdet ända upp

på kalfjället. Ankomst till Åre på aftonen.

Söndagen den 10 augusti. Afresa frän Åre 2,55 e. m. (dessförinnan tillfälle

bese Åreskutan m. m.) med ankomst till Stockholm följande dag kl.

7,50 f. m.

Anmälningar till exkursionen, till hvilken äfven Föreningens för Skogs-

värd i Norrland medlemmar inbjudits deltaga, skola jämte 10 kronor i an-

mälningsafgift, som ej återfås i händelse af förhinder, insändas töre i juli

1913 till Skogsvårdsföreningens kontor, Norrmalmstorg 3, Stockholm. Kost-

naden för exkursionen kommer, frånräknadt anmälningsafgiften och biljetten

till Åre, ej att öfverstiga 50 kronor.

Skogsafdelning vid Baltiska utställningen 1914. Till Baltiska ut-

ställningen förberedes en ganska omfattande skogsutställning, i hvilken Sta-

tens skogsförsöksanstalt, ett flertal skogsvårdsstyrelser, representanter för trä-

varuindustrien, åtskilliga skogsmän samt tillverkare af maskiner och instrument

beräknas komma att deltaga. Anmälningstiden utgår den i juni. Anmäl-

ningsblanketter m. m. finnas äfven tillgängliga å Skogsvårdsföreningens byrå.

Till kommissarie för skogsafdelningen har 15altiska utställningens styrelse ut-

sett professor Gunnar Schotte



Anslaget till skogsodlingens befrämjande.

Genom kungl. bref den 7 mars 1 9 1 2 fördelades berörda anslag mellan

skogsvårdsstyrelser och hushållningssällskap pä sätt Domänstyrelsen föreslagit.
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FOR KRONOJAGARE.

Meddelande frän Sveriges Kronojägareförbund.

Från Kungl. Domänstyrelsen har följande svar ankommit på Kronojägareförbundets

framställning angående skogsskoiebildade extra kronojägares meritberäkning:

» Till Svenska Kronojägareförbniidet.

I skrifvelse den 3 innevarande månad har Svenska kronojägareförbundet hos Kungl.
Domänstyrelsen gjort hemställan därom, att Kungl. Styrelsen måtte utfärda bestämmelse om,
att vid upprättande af meritförteckning för ansökan om erhållande af kronojägaretjänst god-
känd skogsskoleexamen måtte upptagas såsom minst två år af icke skogsskolebildads tjänst-

göring.

Till svar härå vill Kungl. Styrelsen meddela följande. Enligt Kungl. Maj:ts förnyade

nådiga instruktion för skogsstaten den 23 december 190g förutsattes icke ovillkorligen ge-

nomgängen lärokurs vid skogsskola för anställning såsom kronojägare eller kronoskogvak-
tare, med anledning hvaraf Kungl, Styrelsen icke anser sig kunna fästa afseende vid, hvad
kronoj.ägareförbundet sålunda hemställt. Men då tillgången till skogsskoiebildade aspiranter

till kronojägarebefattningar blifvit allt större, och dä Kungl. Styrelsen söker att i första hand
få sådana utbildade förordnade till extra kronojägare, sä torde efter hand extra kronojägare
ulan skogsskoleutbildning komma att försvinna liksom då äfven ordinarie kronojägare utan

dylik utbildning.

.Stockholm den 24 april 19 13.

K.\RL Fredenbf.rg.

K. G. G. No,-l,,ig.<

I anledning af Kronojägareförbundets skrifvelse till Kungl. Socialstyrelsen med be-

gäran om utredning angående kronojägares rätt att erhålla län ur statens egna-hemslånefond
har följande meddelande ankommit:

»Stockholm den 8 maj 1913.

Till Herr Oscar J:son Bragée, Laxsjö.

Den af Sveriges Kronojägareförbund till Kungl. Socialstyrelsen inlämnade skrifvelsen

angående Kronojägares egna-hemsfråga har af Styrelsen öfversändts til! Domänstyrelsen på
den grund att ett sådant ärende närmast torde ankomma på detta ämbetsverks handläggning.

Styrelsen vill emellertid meddela, att, enligt hvad Styrelsen inhämtat, lära åtminstone
några hushållningssällska]) medgifva utlämnande af sädana län till med Kronojägare jäm-

ställda befattningsinnehafvare.

På Socialstyrelsens vägnar:

Otto Järte. i>

Dessa skrifvelser varda härmed till Kronojägareförbundets kännedom oflentliggjorda

:

Laxsjö den 16 maj 1913.

Oscar J:son Bragcc,

ordf.

Semester för skogsstatens personal.

Till KONUNGEN.

Genom nådig remiss den 5 innevarande månad har Eders Kungl. Maj. t anmodat
Domänstyrelsen afgifva underdånigt utlåtande med anledning af utaf .Sveriges kronojägareförbund
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hos Eders Kungl. Ma]:t gjord underdåning hemställan om att bevakare vid skogsstaten måtte

medgifvas en månads semester årligen.

Kronojägareförbundet erinrar om att jämlikt nådiga instruktioner för skogsstaten den

23 december 1909 jägmästare äger att bevilja bevakare tjänstledighet under högst 14 dagar

hvarje år, men att intet stadgande föreligger om hvem som under de 14 dagarna skall

betala vikarien för den tjänstledige bevakaren. Uppenbart är dock att det tillhör den ordi-

narie bevakaren att själf vidkännas eventuella kostnader för tjänstens uppehållande under
ledigheten.

Enligt nämnda nådiga instruktion äger emellertid bevakare rätt att utan tillstånd och

utan afstående af något af sin aflöning lämna sin bevakningstrakt en dag åt gången, då
sådant utan men för tjänsten kan ske.

Beträffande kronojägareförbundets underdåniga ofvan berörda hemställan vill Domän-
styrelsen uttala, att det enligt styrelsens mening vore önskvärdt att skogsslatens personal på
grund af den strängare tjänstgörning som numera åligger denna, kunde erhålla någon tids

semester årligen. Då likväl skogsstatens löner så nyligen reglerats, anser sig emellertid

styrelsen icke kunna tillstyrka Eders Kungl. Maj:t att i en i lönehänseende sä pass ingri-

gande fråga som den om semester för närvarande vidtaga någon åtgärd.

Stockholm den 24 april 19 1 3.

Underdänigst:

Karl Fredenberg.
Th. Hermelin. C. Stiernspetz. Uno Wallmo.

K. G. G. Norluig.
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Några synpunkter på en blifvande skogs-

hushållning.

Af Frans Kempe.

Skarpa strider ha på sistone förts angående den rätta skogshushåll-

ningsprincipen. Vid sina beräkningar har man därvid utgått från vissa

bestämda värden för olika virkesdimensioner, hvarvid enhvar helt na-

turligt utgått från de värden, som varit gällande å den plats, där han

gjort sina undersökningar.

De teorier, hvarom striden står, äro som vanligt hämtade från Tysk-

land, där de relativa värdena äro så godt som fixa, fastän gifvetvis en

viss variation kan göra sig gällande landsdelarna emellan. Sannolikt

af denna orsak hafva våra skogsmän antagit, att äfven hos oss bestämda

värden funnes, afglömmande att vi konkurrera med en mängd andra

länder på världsmarknaden och sålunda äro beroende af de priser, dessa

andra länder behaga antaga, under det att Tyskland själft konsumerar

det allra mesta af hvad som där produceras.

Hos oss ha emellertid hvarken de absoluta eller de relativa värdena

varit konstanta.

1913 betalas t. ex. 20 k 25 % mer för sågtimmer än 191 2, hvil-

ket alls icke hindrar att timmerpriset några år härefter kan hafva fal-

lit 30 %. Trävaruindustriens historia visar ständiga fall och steg-

ringar.

Genom cellulosaindustrien ha Sveriges skogar stigit i värde med
några hundra millioner kronor. För de lafbehängda smågranarna, som

öfverflöda i Norrlands skogar och som för 1 5 år sedan saknade värde,

betalas nu ända till 20 öre kubikfoten, hvilket motsvarar 3 ä 4 kro-

nor kubikmetern på rot — skillnaden beroende af varierande afverk-

nings- och fiottningspriser. Norrmännen nödgas nu för sitt sulfitvirke

betala 38 ä 40 öre kubikfoten och den tid kan komma, då vi måste

göra sammaledes. I så fall blir dylikt virke på rot värdt 10 ä 11 kro-

nor per kbm. eller nära dubbelt så mycket, som det värde lektor Jon-

son funnit för utvuxen tallskog å Malingsbo. Lät ett par sulfitfabriker

SkoesvArtlxrortninelns Tidlkri/t, AUmäilna dtlen, igrj. l6
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börja täfla om masseveden därstädes och värdet af smågranen kan

komma att stiga så, att det lönar sig bättre att odla sådan än de

stora tallarna. Men då ställas också alla herr JONSONS beräkningar på

hufvudet.

Det är möjligt, att vi om 20 å 30 är koka det mesta af vårt virke

och att trävaruindustrien vid den tiden betydligt reducerats. Vi skulle näm-

ligen kunna förtjäna mera på detta sätt än att med ryssar och finnar

konkurrera pä världsmarknaden i sågade och hyflade varor. Norge är

redan nu pä den vägen.

Men det kan också hända att ryssar och finnar, sedan de afverkat

det mesta af sin stora skog eller redan dessförinnan, börja att konkur-

rera med oss pä cellulosaomrädet med påföljd att cellulosapriserna falla,

under det att priserna å sågade och hyflade varor åter stiga. För ett

sådant fall böra vi gifvetvis vara beredda och därför kunna återgå till

sågindustrien, närhelst den visar sig gynnsammare.

Hvad jag med ofvanstående velat visa är att alla de beräkningar,

som nu göras angående en rätt skogshushållning, äro beräkningar för

dagen, ej för framtiden. Beräkningar för dagen äro utmärkta, när det

gäller sockerbetor eller andra jordbruksalster, som skördas hvarje år,

men när det gäller skog, duga de icke. Och man skall i sanning vara

i allra högsta grad framsynt för att nu veta, hvilka priser, som 50 eller

ens 25 är härefter komma att gälla för furu eller för gran eller för de

olika virkesdimensionerna. Säkra beräkningar kunna emellertid uppgö-

ras endast om man känner dessa framtidens priser.

Ännu är sågadt furuvirke mer värdt än granvirke. Detta förhäl-

lande kan fortfara, men det kan ock inträffa, att båda bli jämställda

eller att granens värde t. o. m. öfverstiger tallens. I södra delen af

Sverige har man företrädesvis fostrat tall
;
jag tror att man nu skulle

vara glad, om äfven gran pä därför lämpade marker uppdragits.

Hvad är då att göra.' Så vidt jag förstår ha vi att ställa oss pä

den biologiska ståndpunkten eller att med andra ord af marken kräfva

den största möjliga produktion i kubik med uteslutande af alla värde-

beräkningar. Låt alla träd växa, sä länge tillväxten är tillfredsställande,

och låt, så långt detta är möjligt, hvarje träd för detta ändamål erhålla

sä mycken näring och så mycket ljus, som det behöfver, men afverka

detsamma, när tillväxten börjar att väsentligen minskas.

På de bättre markerna kunna vi alltid, om vi intaga denna stånd-

punkt, jämte masseved producera mängder af sågtimmer och på de

bästa markerna stor skog. Herr Wallmo har beräknat 1 1 2 år för ett

träd att utväxa till 32 cm. vid brösthöjd. På grund af de undersök-

ningar jag gjort, anser jag att pä de bästa markerna detta mått skall
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näs på 80 år för tallen, 60 för granen, och så länge denna tillväxt

fortfar, kunna ju träden få stå. Vi lida heller ingen brist på goda mar-

ker, blott vi taga vara på dem; vi ha godt om myr i Norrland. På
de myllfattiga och torra markerna få vi nöja oss med att fostra masse-

vedsdimensioner; äfven tall kan användas till cellulosa och ej kan det

vara riktigt att å våra tallhedar uppdraga stor skog, när tallen där

ofta nog behöfver 200 år eller mer för att uppnå 32 centimeter vid

brösthöjd. Jordmånens beskaffenhet, läget etc. bör sålunda vara det

afgörande.

Så vidt jag förstår, skulle vi på detta vis blifva beredda på alla

eventualiteter.

Striden mellan anhängarna af skogsränte- och markränteprincipen

har dock säkerligen gjort mycket godt, ty den har fört våra tankar

på detta ämne och den kommer helt säkert att verka därhän, att

våra öfvermogna skogar komma att afverkas i raskare tempo än hit-

tills varit fallet. Men någon afgörande betydelse för våra skogars

fvatntida behandling torde denna strid aldrig medföra, eftersom vi

intet veta om det blifvande värdet. Vår uppgift måste alltså vara

att söka afvinna våra skogsmarker den största möjliga kubikmassa,

och så vidt jag kan finna är detta det enda sätt, som finnes att åt

dessa skapa det högsta möjliga värde. Härmed må markägaren

vara nöjd.

Skogsmännens oaflåtliga omsorg bör sålunda inriktas på att våra

marker må producera det mesta möjliga, hvilket visserligen icke sker

genom att låta träden slåss om näring och ljus.

Det är i hufvudsak för industrien våra skogar fostras, eller det

borde åtminstone så vara, eftersom industrien får betala kostnaderna

härför. På grund häraf synes det mig af synnerlig vikt, att skogs-

männen mera grundligt än hittills skett studera industrien. Den vir-

kesdimension och kvalité, som för hvarje olika industrialster är af nö-

den, bör framförallt för våra skogsmän vara känd. Men nästan lika

nödvändig är kännedomen af såväl alla olika omkostnader som ock

af försäljningspriser för alla de skiftande industrialstren. Studiet häraf

bör emellertid icke förläggas till södra Sverige utan till Norrland

och Dalarna, ty i dessa senare landsändar står industrien — i all syn-

nerhet trävaruindustrien — på en vida högre ståndpunkt.

Jag tror ock, att det direkta skogsstudiet bör förläggas till Sve-

riges norra hälft. För min del har jag föga förtroende för de skogs-

män, som studerat endast södra Sveriges skogar. De enorma svårig-

heter, som Norrlands skogar erbjuda, väcka till lif ett helt annat in-
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tresse och kräfva vida högre insikter än skötseln af södra Sveriges

skogar.

Såväl det indirekta som det direkta skogsstudiet bör sålunda ske

i Norrland och Dalarna, om det öfverhufvud taget skall hafva något

större värde.
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Jägmästare N. G. Ringstrands genmäle till T. Gre-
nander med anledning af norrländska
skogsvårdskommitténs betänkande.

Svar af Tei.l Grenander.

Hr Ringstrands anförande återfinnes i tidskriftens 4:de häfte för i är.

lag förbigår för en stund, hvad som rymmes å första sidan af det-

samma, och beder få fästa uppmärksamheten hos den läsare, som ej redan

tröttnat vid meningsutbytet i föreHggande fråga, på R:S upplysning, att kom-

mittén under sitt arbete sökte »åstadkomma en utredning, huruvida rätten till

fri afyttring inom orten af itndermäligt virke vållade sköfling. Den riktade

i sådant syfte följande förfrågan till hushållningssällskap, kommuner, hem-

mansägare och skogsstatstjänstemän: Förekommer i anledning af rätten till fri

afyttring inom orten af undermåligt virke till ved, hustimmer, kol o. d., att

växtlig ungskog i större mängd afverkasr Kan skogssköfling anses hafva

härigenom ägt rum, och hafva därvid kalhyggen uppkommit å större ytor?»

»Svaren härpå», säger R. »äro hvarandra sä motsägande, att något generellt

omdöme i frågan ej gärna kan uttalas.

»

Inför denna upplysning kan jag icke underlåta att hemställa, huruvida

det icke vid sådant föiiiållande varit lämpligt, att kommittén under sina resor med

egna ögon skaffat sig en själ/ständig uppfattning i saken. Dä hade kommittén

helt visst fått fast underlag att vidtaga åtgärder till förebyggande äfren af

annan sköfling af omogen skog än rofhuggningi.

Ringstrand »måstes uttala, att jag målar väl mycket i svart, dä jag

skildrar de menliga följder för skogshushållningen, som dimensionslagen redan

haft, och som det ena eller andra stadgandet kan komma att få. Härtill får

jag svara, att jag ätergifvit skuggor och dagrar utan färgläggning, sådana jag

efter lo-ärig^ resor i Öfre Norrland funnit dem. När Ringstrand med ett

par exempel vill belysa sitt uttalande, är det ju odisputabelt taktiskt klokt

att välja just dem han valt, om man vill insöfva sig själf och andra i den

föreställningen, att den nuvarande situationen icke är sä betänklig. Sköflin-

gen genom afverkning af sleepers, slanor och stolpar kan ju nämligen a priori

med hänsyn till behofvet inom länet antagas vara relativt obetydlig i jäm-

förelse med sköflingen vid huggning af hustimmer och ved. — Jag skall

icke tvista med R., huruvida ett träd, som är tjänligt till sleeper, alltid (så-

' Ringstrand säger sig å sid. 154 icke första skillnaden mellan begreppen rofliugg-

ning och sköfling. Denna, som jag trodde vara allmiint bekant efter införande af 1903 års

lag om vården af enskildes skogar samt lillsättanilft af skogslagsstifhiingskomnuttcn, ligger

ju i dessa begrepps olika stora omfång. Man kan ju sköfla (hugga omogen skog) utan att

rclhugga (äfventyra återväxten).
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ledes äfven frän beständvårdssynpunkt) är moget. Ej heller skall jag ytterli-

gare understryka § 7:s ringa verkan att förekomma sköfling af slån- och

stolpträd, utan i stället erinra, att beträffande omfånget af sköflingen till

hustimmer och ved iak/iagei- Ringstrand för sin personliga del tystnad.

Sä beder jag få erinra om mitt uttalande ä sid. 429, ärg. 1912 af denna
tidskrift: »Inom ett område, som öfverskrider landskapen Skånes och Hal-

lands sammanlagda areal, kan således öfverdrifven afverkning af ungskog för

kolning på enskilda marker äga rum, äfven om de sakkunnigas förslag blir

upphöjdt till lag». Och i en not på samma sida tillägger jag: »A hemman
med inskränkt dispositionsrätt till skogen kan detta ju icke inträffa. Men
deras antal är ju ytterst litet i kustlandet». Ringstrand befarar tydligen, att

läsaren ej skall se noten, och framhåller därför äfven han, att sagda hem-

mans areal skall fråndragas. När R. påstår, »att Grenander bortglömt kro-

noparkernas areal», är detta ett misstag, hvartill en uppmärksam läsare af mitt

uttalande knappast torde behöfva göra sig skyldig. (Obs. orden »enskild

mark» i detsamma.) Rätta förhållandet är, att jag ansett det obehöfligt —
såvida man ej är särskildt betagen i sifferutredningar — att uträkna krono-

parkernas areal inom samma område. En blick på generalstabens karta är

tillfyllest att fatta omfånget af enskildas och kronans marker inom zonen och

därmed farans vidd.

Ringstrand påstår^, att jag fränkänner alla ägare af skogar, för hvilka

dimensionslagen gäller, allt skogsvårdsintresse. Vid en jämförelse med hvad

jag verkligen sagt finner man, att här är det R., som själf satt dit färgen i

taflan. Så är äfven fallet, dä R. framställer^ mig som förvånad öfver att

kommittén ej förbjudit export af kol utom länets. Ringstrands reflexioner

med anledning af hans egen färgläggning lämnar jag utan vidare ät sitt värde.

Rörande kolning är endast att tillägga ett par ord gentemot R:s invändning,

dels att jag skulle förgätit, det behållningen af denna handtering ingalunda

är sä lysande, att den kan fä en omfattning, som leder till någon större

sköfling, dels att, om så vore förhällandet, man naturligtvis skulle få bevittna

de befarade spolierande huggningarna i mycket stor utsträckning inom sådana

trakter, hvilka ligga förbrukningsorterna för kol närmare än de, om hvilka

nu är fråga, och å hvilka kolet sålunda har större värde.

Härtill beder jag få svara, att allmogen i Öfre Norrland som bekant

alls icke frän fordom är van vid att erhålla sä lysande betaldt för sin skog.

Ofta beräknas ju endast god arbetsförtjänst vid utdrifning och tillredning,

ingen betalning för virkets värde. Och : om sköflingsvirket i Sydsverige ej

användts till kolning, hvilket jag lämnar öppet, beror väl detta på att det-

samma därstädes opåtalt och med större \-inst kunnat införas i pappersmasse-

fabrik eller skeppats som pitprops. För skogssköflaren i Ofre Norrland där-

emot är sköfling för kolning ett särskildt välbeläget kryphål.

Så hafva vi kommit till andra stycket ä sida 152. När Ringstrand på-

står, att jag vill beröfva skogsägarna all den handlingsfrihet, som ligger i rät-

tigheten att utan utsyning afverka allt virke för husbehof, att jag synes sätta

min lit till enbart skogslagar, försätter R. mig i en position, som jag aldrig

' Se sida 151 andra stycket.

" Öfverst å sida 152 i samma genmäle.
' Jfr sida 428, årg. 1912 af denna tidsl<rift. Att beakta och förbjuda synes för R. vara

detsamma.
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1

intagit. R:s speciela aktion mot den ställningen föranleder icke något svar

frän min sida.

Min ärade motståndare betonar emellertid i allmänhet intensiteten i upplys-

ningsverksamheten, »(iutta cavat lapidem etc». Javäl, nog är upplysning nöd-

vändig och gagnelig. Det finnes emellertid många andra än »egendomsslak-

tarna», som äro alldeles oemottagliga för upplysning. Detta tror icke Ring-

strand', men jag vel det genom 6-ärig erfarenhet som skogsingenjör. Vi

kunna ju taga till exempel den trakthyggesbild^, som R. talar3 om å sida

153 i sitt genmäle, näst sista stycket. »Mot sådan oförnuftig afverkning, som
Clrenanders bild åskådliggör, tror jag ej, att det finnes annat medel än ett

målmedvetet, intresserad! undervisningsarbete.

»

Nu förhäller det sig emellertid så — något fatalt för Ringstrand —
att före denna afverkning af fröträd, skogsägaren besökts vid skilda tillfällen

för instruktionsändamål af hushållningssällskapets länsskogvaktare och under-

tecknad skogsingenjör och därvid erhållit undervisning om vikten af att lämna

fröträd. Trots det af R. rekommenderade botemedlet såsom det enda lämp-

liga skedde rofhuggningen.

Af detta faktum torde framgå, att ett lagstiftningsförslag kan ha fog för

sig, äfven om det går utanför de gränser, Ringstrand utstakar för samma
medel att hindra skogssköfling. Detta synes mig vara att fasthålla, när R. i

annat sammanhang i stället för lagstadgande förordar ökad upplysning.

Då en del skogsägare äro alldeles oemottagliga för undervisning, finnas

ju åter andra, hvilka sä småningonm vinnas för skogsvärdens sak-*. »Dro])-

pen urholkar etc.» Alldeles. Men: »Medan gräset gror, dör kon.» Skogs-

ägarens mjölkko skogen.

Hvad Ringstrand invänder i tredje stycket å sida 153 rörande min kri-

tik af § 3 moment 2 i kommitténs lag om tillsyn och vård af kustlandets

skogar ådagalägger, att R. antingen icke satt sig in i min tankegäng-' eller

också missuppfattat densamma. Då jag emellertid icke hört någon annan af

tidskriftens läsare stått oförstående, vill jag icke anlita utrymmet ytterligare

med denna del, utan öfverlämnar den utan vidare till pröfning. — Om min
anmärkning, enligt hvad som är att förmoda, godkännes, är det påvisade

förhållandet betänkligt. Redan nu lämnar dimensionslagen" skogsägaren till-

fällen att kringgå densamma. Med kommitténs ändringar, som innefattas i

§ 3 moment 2, skulle dessa tillfällen ansenligt ökas.

.\tt folket lär sig kringgå lagarna är ju emellertid ägnadt att under-

gräfva aktningen för dem i allmänhet.

Kanske är detta kommitténs ändringsförslag det bland dem alla, som
medför de mest farliga konsekvenserna.

^ Se sida 152 i genmälet, näst sista stycket.
'" Se sida 431 årg. 1912, denna lidskrift.

^ Väl skulle icke Gottlandslagen, som R. framhåller, skydda mot sköfling af fullmå-

liga fröträd till husbehof. Men den skulle skydda mot frestelsen att hugga dem till afsalii.

Och den frestelsen är större och ligger närmare.
* Sä återstå de, som, medan tid är, lata sig omvända. För dem, men också endast

för dem, behöfvas inga skogslagar.
" Se sid. 429 oc/i 42$ årg. 1912, denna lidskrift.

'' Se sida 425 arg. 1 91 2, denna tidskrift.
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Nederst på sida 153 säger Ringstrand att jag anser som en orättvisa'

gentemot kustlandets befolkning, kommitténs förslag, att upptagande af skogs-

värdsafgifter bör föranleda utsyningsafgifternas bortfallande i lappmarken,

under det att de däremot bibehållas i kustlandet. Så öh'ergår R. i en längre

rättslig utredning, — Om vi nu skulle, som R. förordar, i annat samman-
hangä, ge efter en smula på de stränga principerna och anlägga en annan
— af R. å sida 158 förordad synpunkt: likformighetens? Denna ligger

också närmare till hands och är utan tvifvel mera begriplig för menige man
bland skogsägarna.

Sedan kommer i Rtngstrands genmäle en liten del, angående hvilken jag

kan göra ett medgifvande, att R. har rätt: början af andra stycket å sida

154. Orden »utan att» i citatet, böra utbytas mot »och». Ett sådant utbyte

kan emellertid ske, utan att min kritik i någon män förringass.

Att — såsom R. gör — tro orsaken till att utförda sådder i allmänhet

hitintills visat mindre tillfredsställande resultat ligga hufvudsakligen i befolk-

ningens ovana vid kulturarbeten, är att hysa en åsikt, som torde vara ytterst

sällsynt inom norrländska skogsmannakretsar. Däremot är det mera allmänt

bekant, att klimatologiska förhållanden (bristande nederbörd^) göra resultatet

af kulturarbetena i Öfre Norrland vanskligt, hvilket man finner särskildt vid en

jämförelse med motsvarande förhållanden i Västernorrlands län, Jämtland och

öfriga Norrland.

.Skulle man önska ett svar med bästa vitsord pä den omdebatterade frå-

gan, huruvida skogskulturproblemet är löst för Öfre Norrlands vidkommande,
bör detta kunna erhållas frän Statens Skogsförsöksanstalt.

Sedermera kommer Ringstrand till frågan om åtgärder å försumpad

skogsmark. Först afhandlas lappmarksförhållanden. Därvid invänder R., att,

om skogsmark är försumpad genom ytvatten frän myrar, torrläggas de lätt

genom myrens afdikning. Häri har min ärade motståndare otvifvelaktigt

rätt. Men han förglömmer de skogsmarker, som icke äro / andra hand för-

' Man behagade jämföra med mitt yttrande (se sid. 431 arg. 1912, denna tidskrift)

och observera den retusch, Ringstrand med lätt hand underkastat detsamma. Att re-

tuschen gjort yttrandet mera positivt har gifvetvis undgått K.
' Se sida 158 i genmälet.
^ Xär jag i en not till en af uppsatserna ifrågasätter, huru skogsvårdsstyrelserna

skulle kunna hålla den önskvärda uppsikten, när dessa ej som motsvarande myndigheter

söderut skulle hafva tillsyningsmän till sitt förfogande, påstår Rikgstrand, att jag därmed
visat, att jag ej tagit kännedom om de åligganden, som enligt kommitténs förslag böra till-

komma skogsingenjörer och tillsyningsmän. —- Redan ett jiar dagar sedan kommittébetän-

kandet blef tillgängligt, stod det dock klart för mig, att tillbörlig rajiport mellan skogsingen-

jörerna och tillsyningsmännen å ena sidan och skogsvårdsstyrelserna ä den andra skulle

uppstå endast för det fall, att den förra personalens förman insattes i skogsvårdsstyrelsen.

(Man behagade jämföra, hvad kommitténs ärade ordf. yttrade å skogsmötet 1 okt. 19 12, .se

haft I årg. 1913, denna tidskrift.) Kommittén har ju förordat detta som lämpligt, men ej

velat &taga steget fullt ut» och föreslå skogsinspektören såsom alltid själfskrifven. För att

den förvaltande och bevakande personalens ställning till skogsvårdsstyrelsen skall blifva klar

äfven i de fall skogsinspektören ej insattes i styrelsen fordras mera, än hvad kommit-

tén gifvit.
* Genom undersökningar af jägm. A. Holmgren, publicerade i Årsskrift från För-

eningen för .Skogsvård i Xorrland arg. 191 1, är det visadt. att nederbördens mängd under

såddmånaderna är 7,3 mm. större i Mellersta och Nedre Xorrland än i Sydsverige, att ne-

derbördens mängd i Öfre Norrland däremot är 5,7 mm. mindre än i Sydsverige, att sålunda

nederbördsförhållandena under såddmånaderna i (jfre Norrland äro ogynnsammare än i

öfriga Norrland,
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torfvade, utan fä sitt vattenöfverskott genom silning frän frisk skogsmark å

högre terränger. Dessa torfmarker blifva, som sagts i min kritik, mången
gäng synnerligen dyrbara att dränera. Fasthåller man dessutom, att i lapp-

marken finnas andra svårarbetade jordslag än den af mig förut påpekade
bottenmoränen, samt erinrar man sig affattningen af kommitténs förslag till

dikningstväng och påbud om kultur å vissa marker i landsändan i fråga, blir

det alltmera tydligt, att ett upphöjande till lag af samma förslag i oföränd-

radt skick skulle medföra nedruttnande af ännu mera skog, än som där

nu förfares.

Beträffande Ringstrands förklaring hvarför kommittén underlåtit att före-

slå lagbestämmelser, som skulle i viss män tillförsäkra vårt fosterland pro-

duktionen från de mänga io,ooo-tals hektaren försumpad skogsmark i kust-

landet, är följande att säga: Om kommittén med sin lag om tillsyn och vård

afsett endast att fastställa den tid, då nu lefvande skog i hvarje fall bör

skördas, och icke alls att betrygga framtida skörd å de marker, som afver-

kas, förefaller kommitténs förslag om tvängskultur på rofhyggen i kustlandet

tämligen märkelig. Påbud om skogskultur mätte väl innebära ett lika stort

steg till införande af nuthållighetsbruk > som ett om markens dränering.

RiNGSTKAND anser, att kommitténs förslag om upprättande af skogshus-

hållningsplaner genom skogsägarnas egna tjänstemän ej skulle innebära en

frestelse för dessa. (R:s reflexioner om det oberättigade i att misstänka, att

de skulle falla för samma frestelse, träffar icke mig.) Det af Ringstrand

konstruerade fallet exemplifierar visserligen icke mitt påstående, men kom-
mitténs förslag frestar tjänstemannen att upptaga vidden af t. ex. de för-

sumpade markerna mindre, än den är. Därmed skulle skogsägaren undgå att

förbinda sig vidtaga och ställa säkerhet för åtgärder till erhållande af åter-

växt pä den icke som försumpad upptagna arealen. Det torde för öfrigt

vara ett ganska enastående förhållande inom affärsvärlden, att en underord-

nad tjänsteman sättes att reglera sin hufvudmans verksamhet. Om något lik-

nande förr fått passera inom trävaruindustrien pä grund af brist på stats-

tjänstemän, synes det vara uppenbart, att det ej är en anordning, som bör

bibehållas, än mindre, som kommittéförslaget afser, ytterligare utvecklas.

Ringstrand vill ej vara med om en ganska billig fordran pä införande

af bud om röjning ä trakthyggen. Såsom skäl anför R., att ett sådant stad-

gande »knappast skulle vara af beskaflfenhet att undanrödja en olägenhet

eller tillfredsställa ett kraf, som är särskildt framträdande i eller egendomligt

för Öfre Norrland». Visserligen har R. rätt i att krafvet ej är särskildt

framträdande för Öfre Norrland. Det tillgodosågs också år 1903 för den

ojämförligt största delen af vårt land genom införande af lagen om vård af

enskildas skogar. I denna finner man under § i : A skogsmark tillhörig en-

skilda må ej afverkning så bedrifvas eller efter afverkningen med marken sä

förfaras, att skogens återväxt uppenbarligen äfventyras etc. Behagade den
ärade läsaren med detta i minnet kasta en blick på bilden från Öfre Norrland å

sida 22 årg. 1913? Borde icke ett lagstadgande säkerställa röjningen å

detta hygge? En sådan åtgärd vore icke att försätta skogsägaren här uppe
i en särställning, utan tvärtom, som jag of^an visat.

Ringstrand synes hafva beaktat min anmärkning, att kommittén ej i sitt

betänkande värdesatt centralstyrelsens för svenska trävaruexportföreningen

lörslag om upptagande af skogsvärdsafgifter, och själf nu bedömt detsamma.
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R. synes ej tro, att kommittémajoritetens förslag i denna fråga kom-

mer att falla. Min tro är, att det kommer att göras så, i den form det nu

föreligger, på grund af reservanternas skäl : skogsvårdande trävarubolag kom-

ma att få åtnjuta lejonparten af anslagen. Jag har i min hand siffror, som
visa, hvilka oerhörda summor sådana skogsägare nedlagt och nedlägga i skogs-

vårdsarbeten. Dessa siffror har jag emellertid utverkat för att vid behof

kunna bevisa mitt i kritiken gjorda påstående, att vissa trävarubolag sköta

sina skogar, och jag anser mig förhindrad använda dem för annat ändamål.

Att emellertid skogsvårdarna, kräfda på skogsvårdsafgifter, skulle söka

att för alla arbeten, de komma att vidtaga, erhålla största möjliga anslag, torde

vara högst sannolikt. Och den utvägen, att låta skogsvårdsstyrelserna reg-

lera anslagen hvar och en efter sitt tycke, är gifvetvis icke väl iunnen.

Lyckligast vore nog därför, att i en eventuell förordning om skogsvårds-

afgifter föreskrifva uppläggandet af särskilda konti för de afgifter, som skola

erläggas af trävarubolag och andra (enskilda) ägare af större skogsvidder samt

låta dessa i anslag till skogsvårdsarbeten erhålla ej mer, än hvad de erlagt

i afgifter.

Af hvad jag anfört framgår, att jag till alla delar vidhåller min kritik.

Då jag torde visat sannolika skäl för att kommitténs ändringsförslag i

dimensionslagen äro ägnade att väcka berättigad misstro och ovilja hos skogs-

ägarna samt att bidraga till undergräfvande af aktningen för lagarna i all-

mänhet, är rent bord fortfarande den rätta lösen. Den blir det ock beträf-

fande dimensionslagen i sin helhet, när skogslagstiftningskommittén skall söka

utarbeta en tillfredsställande lagform.

Nödvändiga ändringar i kommitténs förslag till utsyningslag i lappmar-

ken samt inarbetande af ett för hela Öfre Norrland gällande bud om röjning

af alla trakthyggen och ekonomiskt bärande dränering af försumpade skogs-

marker, som afverkas, kunna utan tvifvel utföras, innan sagda kommitté samt

sydsvenska skogskommittén båda fastställt grundlinjerna för sina betänkanden.

Mätte vi så få en för hela landet i möjligaste mån enhetlig och ge-

nomgående god lösning af skogsfrågan i hela dess vidd.

Umeå den 8 maj 1913.
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Det ekonomiska resultatet af Hamra kronoparks

förvaltning, jämfördt med samma resultat för

Orsa besparingsskog åren 1884— 1911.

Af Karl Fredenberg.

Flera gånger har frän olika häll uttalats den meningen, att afverkningen af

den gamla skogen å Hamra kronopark förts för långsamt. I år (191 2) har ock

i tidningsartiklar framhållits, dels att kronan i allmänhet afverkar den gamla

skogen för långsamt, dels att särskildt i fråga om kronans skogar i Dalarna

det ekonomiska resultatet skulle blifvit mycket gynnsammare, om kronan atverkat

den gamla skogen lika fort, som i allmänhet skett å besparingsskogarna där-

städes. — En jämförelse af det ekonomiska resultatet af Hamra kronoparks

förvaltning med samma resultat för Orsa besparingsskog åren 1884— 191

1

bör därför hafva intresse. Sedan den under flera år pågående uppmätningen

och taxeringen af Hamra kronopark nu blifvit afslutad, kan ock en ganska

tillförlitlig sådan jämförelse göras.

De bägge skogarnas arealer.

Cienom afvittringens inom Orsa socken och Hamra kapellag fastställande

år 18S4 uppdelades Orsa stora finnmark i)å Hamra kronopark, Orsa bespa-

ringsskog. Hamra besparingsskog och en del byområden inom dessa skogar.

Enligt de sista uppmätningarna har Hamra kronopark bekommit 25,668,0^

hektar produktiv skogsmark och Orsa besparingsskog 53.301,48 hektar, hvar-

jämte Hamra besparingsskog och de omnämnda byområdena erhållit mindre

delar. Orsa besparingsskog har sålunda erhållit något mer än dubbelt så

mycket produktiv skogsmark som Hamra kronopark.

De ursprungliga virkesförråden.

Å såväl Hamra kronopark som Orsa besparingsskog uppskattades skogs-

tillgängen efter tillträdet af skogarna. Dessa uppskattningar äro likväl icke

alldeles jämförbara. A Hamra kronopark skildes endast å träd 21— 29 cm.

(Sy^

—

II eng. tum) vid brösthöjd samt träd 30 cm. (i 2 eng. tum) och däröfver.

A Orsa besparingsskog däremot medtogos ej några träd under 13 eng. tum

vid brösthöjd, men skildes ä alla tumtalen däröfver till och med 23 tum. Frän

förhållandet mellan samtliga tumtalen därstädes kan dock antalet 1 2 tum gan-

ska säkert beräknas å den senare skogen. Oöres detta kan man i fråga om
träden frän och med 12 tum fä material till en jämförelse.

Å Hamra kronopark utgjorde antalet träd 12 tum och däröfver 2,167,664

stycken. Kronoparkens dåvarande areal produktiv skogsmark öfversteg den
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nuvarande med 880 hektar och utgjorde sålunda då 26,548,63 hektar. Per

hektar sådan mark kom alltså 82 stycken träd 12" och däröfver. A Orsa

besparingsskog funnos enligt taxeringen 2,813,896 stycken träd 13 tum och

däröfver. Om en kurva utlägges med ledning af antalet träd inom de från

13 till 23 tum skilda tumklasserna och antalet 12 tums träd beräknas där-

efter, erhållas 1,181,714 stycken sådana träd. Hela antalet träd 12 tum och

däröfver skulle alltså blifva 3,995,610 stycken eller 75 stycken per hektar

Antalet träd med 12 tums minimidimension per hektar öfverensstämmer så-

lunda i det allra närmaste å de bägge skogarna, hvarför man ganska säkert

kan beräkna, att antalet träd beträffande åtminstone de tumtal under 1 2 tum,

som vid denna tid hade saluvärde, också i det närmaste var lika per hektar.

Kändt var nämligen, att skogen å hela denna stora mark i stort sedt var

mycket lika, hvarför virkesförrådet ä så stora delar af denna, som dessa

bägge skogar utgöra, böra hafva varit i det närmaste lika. Visserligen kan

med ledning af de senaste uppskattningarna beräknas, att granprocenten äfven

vid skogarnas tillträde varit icke oväsentligt högre ä Hamra kronopark, men
detta skulle vid denna tid, då pappersved icke kunde afsättas, hafva gifvit

Orsa besparingsskog ett proportionsvis större värde. Om man därför antager

att vid sagda tid skogsvärdet efter i Hälsingland gällande virkespris varit

lika för bägge skogarna, bör åtminstone icke Hamra kronopark kunna anses

gynnad.

De nuvarande virkesförråden.

I fråga om det nuvarande virkesförrådet utgör detta å Hamra kronopark

enligt åren 1905— igii verställd uppmätning och taxering af parken, sedan

efter taxeringen skedd afverkning fråndragits, 2,802,679 kubikmeter, eller

1 09 kubikmeter pr hektar produktiv skogsmark. — Orsa besparingsskog upp-

mättes och taxerades åren 1896— 1904 och utgjorde virkesförrådet enligt in-

delningshandlingarna, sedan likaledes efter taxeringen skedd afverkning från

dragits, 2,875,139 kubikmeter, eller 54 kubikmeter per hektar produktiv skogs-

mark. För ingendera af skogarna har medtagits vare sig befintlig torrskog

och å impedimenten förekommande skog eller efter taxeringen skedd tillväxt.

Frånsedt torrskogen och skogen å impedimenten äro alltså de verkliga virkes-

förråden något högre än de angitna beloppen. Då tillväxten efter hand som
taxeringen fortgått icke kan med någon säkerhet beräknas, måste alltså virkes-

beloppen ä de bägge skogarna jämföras utan tillväxtberäkning. Nu börjades

visserligen taxeringen 9 år tidigare å Orsa besparingsskog än å Hamra kro-

nopark, i följd hvaraf virkesförrådet å Orsa f)espanngsskog kunde synas böra

tillgodoföras proportionsvis större tillväxt än å Hamra kronopark. Enligt

samstämmiga uppgifter har emellertid proportionsvis långt mera skog torkat å

Orsa besparingsskog än ä Hamra kronopark. Särskildt under granbarkborrens

svåra härjningar i slutet af 1890-talet och början af 1900-talet förstördes pro-

portionsvis betydligt mera skog å Orsa besparingsskog än å Hamra krono-

park, helst å den förra skogen icke vidtogos några åtgärder för härjningens

stäfjande. Det är också naturligt, att aftorkningen å Orsa besparingsskog

skall hafva varit förhållandevis mycket större efter den där skedda dimensions-

afverkningen, som så plötsligt utsträcktes öfver hela skogen. Skogens för-

valtare, e. jägmästaren Kolmodin, meddelar, att denna aftorkning varit så

stor, att det rent af kan ifrågasättas, huruvida icke den till och med varit
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större än tillväxten. De enligt taxeringarna funna virkesbelojjpen ä de bägge
skogarna torde sålunda, utan att därmed något företräde gifves åt Hamra
kronopark, kunna jämföras med hvarandra. Göres detta utan hänsyn till den
tillväxt, som verkligen ägt rum, så är alltså \irkesförrädet å Hamra krono-

park, 109 kubikmeter pr hektar, dubbelt större än förrådet å Orsa bespa-

ringsskog, 54 kubikmeter på hektar.

Realisationsvärdena af dessa virkesförråd enligt på Voxna älf är 191

1

gällande virkespris kunna beräknas sålunda:

De nuvarande virkesförrådens värde.

Hamra kronopark.

303,044 planktolfter tall å 34 kr.... kr. 10,303,496

184,912 » gran ä 32 » ... * 5.917. 184 16,220,680

Afgär utdrifningskostnad » 3,359,812
flottningskostnad till Voxna
älf, 6,692,871 timmer ä 17

öre

\

'»
''37.78b 4,49 7.600 11,723,080

152,950 kubikmeter pappersved ä kr.

y- 95 » 2,100,052

Afgår utdrifningskostnad ä kr.

2:45 ; » 864,727
» flottningskostnadtillVoxna

älf ä 49 öre » 172,945 1,037,672 ,,062,380

335,300 kubikmeter kolved a kr. 0:65 på rot kr. 217,945

Summa kr. 13,003,405,

som med beräknad 20-ärig afverkningstid och 2
'/., procents ränte-

förlust reduceras till kr. 10,158,260

Afgå årliga utgifter:

Vägskatt kr. 3. 3 00

Förvaltning och bevakning, 25,668
hektar skogsmark ä o: 56 » 14,374 17,674,

som kajMtaliserade efter 4 procent, utföras med kr. 441,850

Realisationsvärdet kr. 9,716,410

Alltså utgör skogens realisationsvärde per hektar (värdet af torrskogen

och ä impedimenten befintlig skog icke inräknadti 378 kronor.

' Virkesprisen å 1 )aläUven voro säsom vanligt icke obetydligt lägre, men för ttiUstän-

dig jämförelse har ansetts riktigast att räkna med samma virkespris för bägge skogarna.

Af samma skäl har räknats med samma flottningskostnad till Dalälfven som till Voxna älf,

ehuru denna kostnad till Dalälfven för närvarande är inemot dubbelt högre. Utdrifnings-

vägarnas längd äro i stort medeltal ungefär lika å de bägge skogarna, hvarför utdrifnings-

kostnaderna äro ungefar lika.
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Orsa besparingsskog.

226,596 planktofter tall ä 34 kr. ... kr. 7,704,264

104,685 » gran ä 32 » ... » 3.349.92° 11,054,184

Afgär utdrifningskostnad » 2,908,066

» fiottningskostnad till Dal-

älfven, 6,867,568 tim-

mer å 17 öre > 1,167,487 4,075,553 6,978,631

504,680 ktibikmeter pappersved a kr.

5: 95 ^^- 3,002,846

Afgår utdrifningskostnad ä 2:45 » 1,236,466

» fiottningskostnad till Dal-

älfven ä o: 49 » 247.^93 1,483,759 1,519,087

513,680 kubikmeter kolved ä kr. 0,65 pä rot kr. 333,892

Summa kr. 8,831,610,

som, med beräknad 20-årig afverkningstid och 2
'/a Procents ränte-

förlust reduceras till kr. 6,899,254

Afgå årliga utgifter:

Vägskatt kr. 7,000

Förvaltning och bevakning, 53,301
hektar a o: 56 » 29,849 36,849,

som, kapitaliserade efter 4 procent, utföras med kr. 921,225

Realisationsvärdet kr. 5,978,029

Alltså utgör skogens realisationsvärde per hektar (värdet af torrskogen

och å impedimenten befintlig skog icke inräknadt) 1 1 2 kronor.

De till den i januari 1912 efter hand erhållna behållningarnas till

samma dag kapitaliserade värde.

Skogsvärdet per hektar skogsmark utgör således för Hamra kronopark

266 kronor mera än för Orsa besparingsskog, hvilket för hela Hamra krono-

park gör 6,827,855 kronor. Med detta belopp öfverstiger alltså det nuva-

rande skogsvärdet å Hamra kronopark motsvarande areal af Orsa bespa-

ringsskog.

Enligt den af jägmästaren Nilsson och e. jägmästaren Modin utarbetade

berättelsen öfver Hamra kronopark utgöra inkomsternas sammanlagda kapital-

belopp till den '/i 1912 8,015,073 kronor och de sammanlagda utgifterna

438,712 kr. Om de för hvarje år uppkomna behållningarna kapitaliseras med
ränta på ränta efter 4 procent' till den '/j 191 2, erhälles ett kapitalvärde af

11,396,666 kronor, som per hektar gör 444 kr.

' Enligt beniiget meddelamie från jiigmästaren Kolmodin har den ränta, som bespa-

ringsfonden erhållit å sina utlånade penningar i medeltal utgjort 4 procent. För alla öfriga,

här intagna uppgifter om Orsa besparingsskog står jag äfven i tacksamhetsskuld till jäg-

mästaren Kolmodin, som för dessa uppgifters utarbetande gjort sig mycket besvär.
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I fråga om Orsa Ijcsparingsskog utgöra inkomsternas sammanlagda kapi-

talliflopp till den '/, 1912 10, 1)49, 7 14 kronor och de sammanlagda utgifterna

1,619,381 kronor.' Om de för hvarje år uppkomna behållningarna ])ä samma
sätt kapitaliseras med ränta pä ränta till den '/, 191 2, erhålles ett kapitalvärde

af 22,875,281 kronor, som per hektar gör 429 kronor.

Häraf framgår, att det till den '/j 1 9 1 2 med ränta pä ränta kapitalise-

rade värdet af de erhållna behållningarna ä Hamra kronopark öfverstiger de

pä samma sätt kapitaliserade behållningarna ä Orsa besparingsskog med 15

kronor per hektar. Att detta kan vara möjligt, oaktadt afverkningen pr hek-

tar varit sä mycket mindre å Hamra kronopark än ä Orsa l)esparingsskog,

beror gifvetvis dels därpå, att de stora afverkningsbeloppen ä den senare

skogen pressades ut till verkliga vrakpris, under det att afverkningarna å

kronoparken icke skett i större skala, än att dels alltid fulla pris kunnat er-

hållas, dels småvirke och affallsvirke bättre kunnat tillvaratagas, hvartill kom-

mer att de sålunda efter hand skedda afverkningarna fått tillgodogöra sig den

afsevärda dyrhetstillväxten. Något inverkar dock äfven, att utgifterna per

hektar räknade varit större å Orsa besparingsskog än å Hamra kronopark.

De egentliga utgifterna för skogens skötsel och förvaltning synas dock per

hektar hafva varit mindre ä den förra skogen än ä den senare.

Ofverskottet af det ekonomiska utbytet för Hamra krono])ark, 1 5 kronor

per hektar, gör för hela parken 385,02g kronor, med hvilket belopp alltså

det ekonomiska resultatet af försäljningarna för Hamra kronopark öfverskjuter

samma resultat för lika stor areal af Orsa besparingsskog. Om detta belojip

lägges till den summa, hvarmed det nuvarande virkesförrådets värde ä Hamra
kronopark öfverskjuter samma värde för lika stor del af Orsa besparingsskog,

6,827,855 kronor, sä erhålles 7,212,884 kronor, hvilket belopp alltså beteck-

nar den förlust, som kronan skulle hafva lidit, om den gamla skogen ä

Hamra kronojiark hade afverkats och sålts pä samma sätt som skett ä Orsa

besparingsskog.

Mot denna jämförelse kan dock den anmärkningen göras, att, om Hamra
kronopark hade utsatts för en liknande afverkning som Orsa besparingsskog,

sä hade det ekonomiska resultatet icke kunnat blifva proportionsvis lika dåligt,

eftersom virkesprisen ä Voxna älf voro rätt mycket högre än prisen å

Dalälfven, dit största delen af Orsa besparingsskog rätteligen skulle hafva

drifvits. Om ock hänsyn tages härtill, blifva i allt fall tillräckligt många
millioner kvar för att såsom enorm beteckna den förlust .kronan skulle

hafva lidit.

Till denna förlust kommer emellertid en ytterligare förlust, som dock —
åtminstone icke för närvarande •— kan värdesättas, utgörande det sämre till-

stånd för den framtida produktionen, hvari såväl skogsbestånden som marken

å kronoparken nu skulle hafva befunnit sig, i händelse en liknande plötslig

massafverkning ägt rum. Att nämligen sagda tillstånd är mycket sämre än å

Orsa besparingsskog, därom torde icke råda mera än en mening. Detta

kommer också att hafva till följd, att en liknande jämförelse om 20 år skall

visa sig ännu gynnsammare för Hamra kronopark.

' Som Orsa besparingsskog icke är särskildt bevillningstaxerad för den del, som lig-

ger inom Orsa socken, ingå bland utgifterna alltså skatter endast för den inom Hamra ka-

pellag belägna delen, hvilka skatter per hektar räknadt för hela skogen endast obetydligt

öfverstiga den per hektar belöpande vägskatten å Hamra kronopark.
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Sammanställning af ofvan lämnade jämförelse.

Hamra krono-

park

Areal

produktiv

skogs-

mark

I

I

Hehallnm-
] yinst eller förlust'

Det nuvararide"^^'
nuvarande garna kapitali-

[
^id jämförelse mel-,

virkesförrådets serade med i^„ Hamra krono-virkesförrådet
ranta pa ranta

, p^^k och lika stor;

till d. 7, 1912 : areal af Orsa be-|

Kronor sparingsskog
'

TT , . Hela
I

per
Hektar ar ,

'

[
I
skogen har

Hela per Hela
skogen !

har skogen

För de jäm-

per förda area-

har
i

lerna i sin

helhet

per har

25,66S 63 2,802,679 109 9,716,410] 37S 11,396,666

Orsa bespa

ringsskog...
I
53,301 48'2, 875,139: 54 5,978,029 112 22,875,281 429!—7,212

444 + 7,212,884

Talen i de båda sista kolumnerna äro sålunda irke absoluta. För Hamra
kronopark beteckna de den vhis/, som kan anses hafva kommit kronan till-

godo därför att hushållningen ej bedrifvits pä det sätt, som skett för Orsa

besparingsskog. Omvändt beteckna talen för motsvarande areal af Orsa be-

sparingsskog den förlust, som kan anses hafva uppstått därför att skogen ej

skötts på samma sätt som Hamra kronopark.

Stockholm i juli 191;
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I Dalarna.

Från Skogsvårdsföreningens exkursion 1912.

Af Gunnar Schotte.
(Forts, från h. 5.)

Sista exkursionsdagen skulle ett vidlyftigt program genomgås. Redan

kl. 7 på morgonen ångade därför extratåget med färddeltagarna ut genom

Orsa kyrkby mot Orsa- och Hamra-skogarna. Sedan bygden passerats, voro

vi snart inne i socknens bondskogsskiften. Dessa erbjuda den sorgligaste an-

blick. Här har stark dimensionsafverkning bedrifvits, utan att någon vårdande

hand sedan synts vilja bota de sär, som uppstått. Torrskog af smådimensioner

möta öfverallt, någon återväxt finnes knappast, och det yxan ej tagit, har ofta

elden förödt. Det torde väl knappast finnas någon skogstrakt i vårt land,

som ger ett dylikt intryck af vanvård. Den rikliga förekomsten af myrar och

försumpade marker bidraga också att göra denna anblick ännu bedröfligare.

När så Koppångens stora vidder passerades, började morgondimman som ett

fint regn att falla öfver trakten, och det ödsliga och vanvårdade intrycket af

densamma verkade beklämmande.

Vid öfvergängen af Emmån stannade tåget ä bron, och den vildt hän-

förande utsikten öfver Helvetesfallet (se fig. 3 i Skogsvårdsföreningens folk-

skrifter n:o 33) beundrades.

Sedan Oreälfven passerats, är man inne i Orsa sockens besparingsskog.

Afverkningen har visserligen här skett på samma olämpliga sätt som å hem-

mansskogarna, men i senaste tid ha dock beständsvårdande huggningar och

utdikningar blifvit utförda. Besparingsskogen ger verkligen nu ett helt annat

intryck än förr. Med stor energi synes skogens förvaltare, jägmästare G.

KoLMODiN söka sätta skogen i bättre stånd. Socknemännen ha också börjat

anslå större belopp till själfva skogsvården. Bland andra har den värme

skogsvännen, rådman Zetterstrand i Norrköping, genom sitt ingripande

såsom statsrevisor, stor del uti, att dessa större skogsvärdsanslag verkligen

blifvit beviljade.

Vid Lillhamra station lämnades tåget, och exkursionen vidtog till fots,

hvarvid cirka 12 km. skulle tillryggaläggas. De första 3 km. gingo nästan

uteslutande genom Orsa sockens besparingsskog. Man var här i tillfälle

se en utförd stämpling i granskog. När sedan rågången mot Hamra krono-

park passerades, uppstod ett par timmars diskussion. Jägmästare Kolmodin

lämnade en del upplysningar om besparingsskogen och dess skötsel, om snö-

trycket förra vintern m. m. I anledning af den jämförelse af det ekonomiska

Skogsv.hihfareumsens tidskrift. Allm. Helen, 101J. I?
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resultatet af Hamra kronoparks förvaltning, jämfördt med samma resultat för

Orsa besparingsskog åren 1884— 19 11, som generaldirektören K. Freden berg
infört i programmet (se sid. 235 i detta häfte j begärdes ordet af skogschefen

Henrik Petterson. Han anförde siffror, som gåfvo vid handen, att utgångs-

läget för Hamra- och Orsa-skogarna ej gärna kunde — såsom generaldirek-

tör Fredenberg antagit — varit lika, utan med all sannolikhet varit till

fördel för Hamra. Då emellertid generaldirektörens utredning till hufvudsak-

1ig del stödde sig på ett dylikt antagande, finge enligt talarens mening ge-

neraldirektörens i denna fråga gjorda uttalanden ej tillmätas så stor betydelse.

Generaldirektör Fredenberg genmälde, att han ansett sig kunna antaga unge-

fär samma virkesförräd å de båda skogarna före afverkningen, då antalet träd

om 12" och däröfver beräknats för Hamra till 82 per hektar och för Orsa

till i det närmaste detsamma, eller 7 5 stycken.

Innan själfva exkursionens väg genom kronoparken närmare beskrifves,

införes här det hufvudsakliga af den uttömmande redogörelse öfver krono-

parken, som för programmet författats af jägmästarna}. E. Nilsson och Arvid
Modin. I öfrigt hänvisas till den tidigare i tidskriften såsom meddelande
från Statens Skogsförsöksanstalt intagna uppsatsen »Vegetation och flora i

Hamra kronopark» af Gunnar Andersson och Henrik Hesselman (Skogs-

värdsföreningens tidskrift 1907, fackafdelningen sid. 41— 110).

Hamra kronopark

är belägen i nordligaste delen af Orsa finnmark, där Dalarna, Hälsingland

och Härjedalen mötas, och tillhör i administrativt hänseende Gäfleborgs län.

Kronoparkens areal och virkesförråd framgår närmare af tabell 6.

Ett för parken särskildt utmärkande drag är den stora förekomsten af

gammal öfvermogen skog. Den ojämförligt största delen af arealen är be-

vuxen med skog, som med hänsyn till tillväxten bort vara afverkad för åtskil-

liga I o-tal år sedan.

Enligt de under de senare åren utförda taxeringsarbeten af parken

visar sig c:a 80 % af skogsmarksarealen beväxt af äldre skog, vanligen ända

till 2- ä 300 år gammal. Resten utgöres mest af gles ungskog på brännor

samt spridda ungskogsgrupper af mindre god vä.xtkraft i de äldre bestånden.

Träd i medelåldern förekomma som ofvan nämnts i ytterst ringa omfattning,

och är det nästan endast å några gamla rågsvedjor som något sä när slutna

medelålders bestånd kunna uppletas.

I allmänhet visar sig skogarnas förmåga af själfreproduktion ytterst svag.

Dels sätter den öfveråriga .skogen sällan kött, som i ötrigt lämnar ett föga

grobart frö, dels har tydligen flerstädes en markförsämring inträdt såväl i de

gamla glesstående tallskogarna, där marken under årtionden legat alltför öppen

för sol och vind, som i de gamla granskogarna med deras tjocka sega filt af

mossor och olörmultnad humus. Häri torde man främst få söka förklaringen

till att uppkommen återväxt mångenstädes visar sig så otillfredställande med späd

och krokig stam samt minimal tillvä.xt. Bristande ljustillträde har väl i mänga fall .

varit en bidragande orsak till detta förhällande, men kan dock icke i ett flertal

fall lämna uttömmande förklaringsgrund. En sträfvan att bygga föryngringen

pä själfsådd möter alltså stora svårigheter, ty söker man genom en kraftig

markberedning häfva det hinder, som marken erbjuder, kvarstår dock olägen-

heten af för gamla fröträd med så svag kottsättning, att utsikter knappast
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Tnbcll 6. Uppgifter från skogsindelningen å hamra Icronoparic utförd åren

1905— 1911 af Kungl. Skogsinstitutets elever.

Block
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Till belysning af produktionsförmågan inom kronoparkens urskogar

meddelas här i tabell 7 2 st. profytor, uppmätta vid Kungl. Skogsinstitutets

sommaröfningar. N:o i afser att visa produktionsförmågan ä en bättre tall-

hed och n:o 2 ä bästa granmark.

Kubikmassans fördelning ä skilda dimensionsklasser framgår af taliell 8.

Tabell 8. Dimensionsklassernas fördelning,i

Kubikinnehåll i kbm. för skilda dimensionsklasser i eng. tum vid brösthöjd.
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Såsom förut framhållits utgjorde Hamra kronopark, dä staten öfvertog

densamma, ett orördt urskogskomplex med ett synnerligen värdefullt virkes-

kapital till allra största delen bestående af mycket öfverärig skog. P^örval-

tandet af denna egendom erbjöd tydligen mycket stora svårigheter såväl be-

träffande årsafverkningens beräknande som afverkningarnas utförande på ett

ändamålsenligt sätt

Vid första skogsindelningen, som verkställdes åren 1885— 1890, beräkna-

des ärsafverkningen i öfverensstämmelse med dä gällande timmerblädnings-

cirkulärs föreskrifter. Med 60-ärig blädningstid, ett virkeskapital af 2,167,664

timmerträd 12 eng. tum och däröfver vid brösthöjd samt 2,069,506 timmer-

ämnen 8^/2

—

II eng. tum vid brösthöjd erhölls en afrundad årsafverkning af

49,500 timmerträd. Vid den revision af dittills gällande hushållningsplan,

som verkställdes 1895— 1896, afseende åren 1896— 1907, bestämdes ärsaf-

verkningen till 48,500 timmerträd. Den hushållningsplan, som för närvarande

är under utarbetande pä grundval af de senaste årens taxeringar, synes bygga

årsafverkningens beräknande pä realisation af nu förefintliga öfveräriga för-

rådet under en viss tid, sä tilltagen, att alltför stora rubbningar i afverkningens

storlek skola undvikas. Dock har taxeringsarbetet ännu ej fortskridit så långt,

att siffror för parken i sin helhet nu kunna meddelas. Under senare åren

har ärsafverkningen i väsentlig grad kunnat ökas. Dess hittillsvarande stor-

lek framgår af nedan anförda tab. 13 och 14. För närvarande hafva c:a

70 % af parken genomgätts med afverkning. Med det uttagna afverknings-

beloppet skulle emellertid parken nu hafva varit i det närmaste genomgången,

om icke dels afverkningen under de första åren skett i form af dimensions-

huggning till 12 tum vid brösthöjd, dels 1897—98 års stora stormskador

och därpå följande härjning af barkborren nödvändiggjort afverkningarnas

koncentrerande till dessa trakter.

Vid afgörandet af sättet för afverkningarnas utförande har man på grund

af de rådande förhållandena tvä hufvudomständigheter att taga hänsyn till.

Dels framställer sig såsom ett synnerligen viktigt önskemal att snarast möjligt

hinna öfver hela parken med en svag förhuggning afseende att tillvarataga

de mest öfvermogna, torkande och torra träden eller i allmänhet sådant virke,

som vid kvarstående väsentligt sjunker i värde. Men på grund af den rå-

dande nästan totala bristen på återväxt samt de svårigheter, hvarmed själfsädd

utan kulturåtgärder har att kämpa, framträder äfven med styrka krafvet pä

en mer koncentrerad föryngringshuggning. I förra fallet vinner man, att di-

rekta förluster genom torka o. d. i största möjliga grad undvikas. Däremot

riskerar man, att den redan förut alltför blottställda marken genom en utgles-

ning, som endast undantagsvis kan medföra själfsädd, ytterligare skall försäm-

ras, hvarjämte man står inför faran, att mänga svaga bestånd ej tåla vid en

äfven mycket lindrig utglesning, utan efter någon tid åter hotas af torka. Vid

föryngringshuggning i större skala har man gifvetvis att räkna med större

förluster på gnmd af torka, men man vinner, att marken, där afverkningen

gått fram, göres produktiv, att en jämnare fördelning af åldersklasserna er-

hålles, samt att i framtiden en alltför forcerad föryngringshuggning undvikes.

I hushållningsplanen för åren 1896— 1907 anges den ledande principen för

afverkningarnas utförande sålunda: »att, där skogens älder och beskaffenhet

i öfrigt, med hänsyn till dess förmåga att efter en svagare eller starkare bläd-

ning åtminstone bibehålla den nuvarande tillväxten äfvensom någorlunda
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skydda marken för förvildning, tillåta ett sådant afverkningssätt, icke mera

uttages än som är verkligt nödvändigt för att få bort dels torkande, mera

afsevärdt skadade och öfvermogna träd och dels hvad som i öfrigt kan bort-

tagas för att lämna det kvarvarande beståndet ljus och luft för bättre gagn-

virkes tillväxt. Men där bestånden till följd af allmän öfvermognad eller

förutvarande gleshet eller benägenhet att efter afverkningen torka, vare sig

för egen eller markens skull, icke tåla vid blädning, bör i stället för erhållande

af föryngring så mycket som möjligt afverkas med kvarlämnande af tillräck-

ligt antal fröträd af därtill dugliga tallar, nämligen där sådana finnas att tillgå».

I nu upprättade förslaget till hushäUningsplan göres följande uttalande: »Huf-

vudändamålet för skogsskötseln under nästa period torde således böra vara

föryngringshuggning i stor utsträckning för att om möjligt utnyttja trädens

reproduktionsförmåga». För tillgodoseende af denna synpunkt angifvas afverk-

ningarna i viss grad äfven böra förläggas till ej alltför öfvermogna bestånd, där

kottsättningsförmågan ännu kvarstår. Det heter vidare: »Med det föreslagna

mera grundliga genomhuggandet af en del trakter torde ej kunna undvikas,

att tillvaratagandet af en del skadad skog ä andra ställen måste efter.sättas,

men anses den däraf vållade förlusten dock mindre än som skulle uppstå

med afseende å framtida föryngringen genom en fortsatt plockhuggning af

skadad skog i de öfvermogna bestånden». Den princip, som följts vid af-

verkningarna under senare år, kan i korthet angifvas sålunda: öfverallt där

en blädning kunnat föras så svagt, att ett slutet bestånd bibehållits, erbju-

dande ett verkligt markskydd, hafva afverkningarna haft formen af en mycket

svag förhuggning. Där så icke kunnat ske, hafva de direkt afsett föryngring.

All försäljning från kronoparken har hittills skett ä rot. Under år

ig 1 2 har dock påbörjats afverkning genom revirförvaltningens försorg af en

större mängd snöskadadt virke, som skall säljas framkördt ä vattendrag.

Försäljningarna ske i regel sålunda att först utstämplas och försäljes allt

timmerdugligt virke i poster om c:a g å 10 tusen råa träd hvardera. Däref-

ter försäljes inom föryngringsområdena befintlig pappersved, hvarefter, sedan

denna utdrifvits, hela stämplingstrakten upplåtes för kolvedsafverkning, hvarvid

kolveden betalas efter mätning af de inresta milorna. Vid försäljningarnas

ordnande på detta sätt erhållas bättre priser på den grund, att de flesta vir-

kesuppköparna hälst köpa endast ettdera af förut nämnda virkesslag. Tim-

merposterna samt större pappersvedsposter säljas å offentlig auktion, hvaremot

mindre pappersvedsposter samt kolveden säljas under hand genom infordrande

af skriftliga anbud.

Vid de första afverkningarne ä kronoparken kunde endast gröfre timmer-

skog afsättas. Frän och med år 1887, då de årliga ordinarie afverkningarna

i öfverensstämmelse med upprättad hushållningsplan togo sin början, t. o. m.

1892 utgjorde minsta utstämplade dimensioner 12 eng. tum vid brösthöjd för

råa samt 14 för torra träd. Dessa dimensioner hafva sedan undan för undan

sjunkit för att nu beträffande timret utgöra resp. 8 och 1 o. Medan under

första tiden toppdimensioner under 8" icke förekommo, uttages timret nu till

lägst 15' å 17'6". Först från och med är 1905 kunde pappersved i nämn-
värd mån afsättas. Minsta afsättningsbara dimensionen för densamma är för

närvarande 10 V2' 3 '/a" i topp under barken. Hittills har endast granved

funnit köpare. Furuvirke, som ej når timmerdimension, kan endast säljas så-

som kolved. Tack vare byggandet af Orsa—Härjeådalens järnväg har emel-
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lertid sådan \iinnit liflig efterfrågan och kunnat från och med år 1907 säl-

jas till betydande omfattning. Kolning sker i regel på platsen; den mängd
kolved. som sålts för flottning å vattendrag, är jämförelsevis obetydlig.

Såsom af förut lämnad redogörelse framgår, kan virket från kronoparken

afsättas dels genom Voxna älf, hvars bivatten berörande parken tidigt regle-

rades till allmän tlottled till I-jusnan, dels genom Sundsjöån och Ore älf till

Dalälfven och dels genom Orsa— Härjeådalens järnväg. A den sistnämnda

har hittills endast utfraktats kol och en del slipers, hvarjämte under senaste

tid genom densamma äfven vunnits afsättning för en del pappersvedt Sund-

sjöån har hittills icke varit reglerad till allmän flottled, och den virkesmängd,

som ä densamma utflottats, är skäligen obetydlig. Hufvudparten af virket

har alltså gått till Voxna älf.

De å nedre distrikten af densamma samt Ljusnan gällande timmerpri-

serna angifvas i revirets årsberättelse till följande belopp (tabell 10).

Timmerpriser.

Trädslag
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portionen mellan virkesslag af olika värde äfven beaktas att minsta utstämp-

lade timmerdimensionen sä småningom sjunkit från 1 2 till 8 eng. tum vid

brösthöjd, och att sålunda medeldimensionen högst väsentligt nedgått, hvar-

igenom verkan af de höjda timmerpriserna neutraliserats. De erhållna pri-

serna per kbm. för totala ärsförsäljningen utgöra:

1887— 1890, 1891— 1895, 1896— 1900, 1901—^905, 1906— 1910

5,65 kr. 7,10 kr. 6,53 kr. 5,62 kr. 5,14 kr.

Samtidigt har procenten rätt timmervirke i förhällande till hela afverk-

ningen sjunkit från 94 till 56 och minsta utstämplade dimensioner, såsom förut

framhållits, från 1 2 till 8 eng. tum.

Totala afverkningen för åren 1885— igii uppgår till 1,478,209 kbm.

eller 2,13 kbm. per år och har skogsmark.

Inkomsterna under samma tid utgöra 8,015,073,40 kr. och utgifterna

438,712,60 kr., hvadan alltså summan af de ärliga behållningarna uppgår till

7,576,360,80 kr. Motsvarande siffror per år och har skogsmark utgöra resp.

11,56, 0,63 och 10,93. I dessa siffror äro, i motsats till beräkningarna å fig.

29, inräknade samtliga utgifter såväl de ordinarie som de extra ordinarie,

hvarjämte till grund för beräkningen lagts de senaste mätningarnas arealsiffra.

Såsom förut framhållits, kunde under första tiden endast gröfre virkes-

sortiment afsättas, Någon föryngringshuggning i egentlig mening ägde då icke

rum. Tack vare bättre afsättningsmöjligheter har sådan under senare år kun-

nat utföras i rätt stor skala. Någon själfföryngring har därvid i allmänhet

ej kunnat påräknas eller åtminstone har sådan ansetts gå för långsamt, hvarför

kultur tillgripits, i synnerhet som det icke synes möta större svårigheter att

erhålla återväxt genom sådan. Med hänsyn till den stora höjden öfver haf-

vet, den jämförelsevis nordliga breddgraden samt de många nedslående erfa-

renheter beträffande kulturer, som gjorts inom Norrland, är detta förhållande

sä mycket mer glädjande och beaktansvärdt. Erfarenheterna från parken gälla

hufvudsakligen rutsädd, då plantering i nämnvärd mån först våren 191 1 börjat

komma till användning. De utförda sådderna hafva i allmänhet lyckats väl;

i en del fall måste ju resultatet betecknas såsom misslyckadt, ett förhållande

som dock hufxTidsakligen synes vara att tillskrifva kreaturstramp. Enligt inom

senaste årens kulturfält gjorda undersökningar, som dock ej hunnit utföras i

önskligt stor omfattning, synes man icke behöfva räkna med mer än i me-

deltal 10 a 15 % tomma rutor. I detta hänseende visar sig en skarp skill-

nad mellan områden, där markbetäckningen blifvit afbränd eller eljest varit

svagt utvecklad, och sådana, där marken täckts af ett djupt, af rötter genom-
väfdt, segt möss- och humustäcke. I förra fallet synes o-rutornas antal ofta

icke öfverstiga 5 %, medan det i senare fallet uppgår till 15 ä 20 %^ eller

någon gång mer. I senare fallet erbjuder nämligen markbetäckningen ett syn-

nerligen svårt hinder för den grundliga uppluckring af marken, som synes

vara ett viktigt villkor för ett godt resultat. Hyggen med ett segt djupt moss-

täcke synas lämpligen böra få ligga ett par är, innan sådd företages, såvida

icke fara föreligger för en alltför stark utveckling af bärris. Omfattningen af

och kostnaden för hittills verkställda kulturarbeten framgå af nedanstående

tablå n:o 3. Såväl sådd som plantering ske i 1.5 m. förband. Fröåtgången

har i medeltal utgjort c:a 0,6 kg. per har, för de senaste åren endast något

öfver 0,5. I tablåns kostnadssiffror ingår äfven frövärdet, som vid de första

I
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sådderna utgjorde för tall 10 ä 12 kr. per kg. samt tor gran 3 ä 5 men
vid de senare för tall 15 a 20. Granfrö har vid dessa icke kommit till an-

vändning. I regel har användts frö af norrländskt ursprung, från norra

Dalarna, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland; endast ett par är, då

norrländskt frö icke stod att fä, användes frö frän småländska höglandet,

mestadels till hjälpkulturer. För erhållande af skydd mot beteskreaturen får

riset kvarligga ä hygget utom i de fall, då detsamma utgör väsentligt hinder

för såddens utförande. Största vikt lägges vid, att såddfläckarna bearbetas

grundligt till sådant djup, att det röda gruset kommer i dagen. Att sådderna

enligt tablån dragit så höga kostnader, får tillskrifvas utom sistnämnda om-

ständighet samt de i allmänhet mycket steniga och svårarbetade markerna, de

höga dagsverkspris, som å parken äro gällande. Ett mandagsverke har be-

talts med 3,50 kr., ett kvinnodagsverke med 2,50 kr., medan halfvuxna pojkar

haft en betalning af 2,50 å 3 kr. per dag. Marsch- och provianteringsdagar

vid sådd ä aflägset liggande hyggen hafva dessutom verkat fördyrande.

Såsom förut nämnts intaga impedimenten 10,325 har eller 29 %" af krono-

parkens areal. De utgöras så godt som uteslutande af torfmarker, nämligen

myrar och mossar. Karakteristiskt för dessa är, att stararter äro de viktigaste

tortliildarne, i det att desamma äfven i mossarna ingå i betydande grad. Rena
hvitmossar och rismossar äro mer sällsynta. Pä denna grund, och då torf-

lagret oftast icke är alltför djupt, hvilande pä morän, har man anledning an-

taga, att en stor del af parkens myrar och mossar väl lämpa sig för torr-

läggning. Under åren 1902— 1910 hafva äfven utförts rätt betydande dik-

ningsarbeten å en areal af 2,274 har. Kostnaderna utgöra 80,323.58 kronor,

hvari dock ej ingå kostnaderna för planläggningsarbetena. Dikenas samman-
lagda längd utgör 143,633 meter och den gräfda massan 211,734 kbm. Större

delen af de utförda arbetena äro emellertid endast af förberedande natur af-

seende de viktigaste hufvudgrafvarna. Endast en mindre areal har öfvergätts

med komjjletteringsdikningar. Som dessa utförts först under åren 1908— 1910,

kan verkan af torrläggningsarbetena ännu ej med säkerhet bedömas.

Jämsides med dessa större torrläggningsarbeten har genom revirförvalt-

ningen under de senaste 10 åren utförts en del mindre dikningsarbeten, hut-

vudsakligen bestående i bäckrensningar samt torrläggning af försumpad skogs-

mark och smärre myrar inom hyggestrakterna. Dessa arbeten, som i tabell

13 ingå under ord. utgifter, hafva omfattat 66,396 m. bäckrensningar samt

21,851 m. diken. Kostnaderna belöpa sig till sammanlagdt 20,393,15 kr.

Omfattningen af och kostnaden för de utförda torrläggningsarbetena framgå

närmare af efterföljande tabeller 15 och 16.

Förut har omnämnts å parken gällande dagsverkspris. Yiå ackordsarbeten

får man emellertid utgå frän väsentligt högre tal. Med en dagsförtjänst under

4,50 ä 5 kr. nöjer sig då en fullgod arbetare icke, och ofta har hans för-

tjänst uppgått till 5 ä 6 kr. Dessa höga priser förklaras delvis af ovanligt

dyra lefnadsförhållanden. Kosten för en ensam arbetare hör man ofta upp-

gifvas gå till 1,50 ä 2 kr. per dag. I hufvudsak var det dock med byggan-

det af den genom parken gående järnvägen som de dyra arbetsprisen in-

trädde, enär arbetarne vid detta bygge hade synnerligen höga arbetsförtjänster.

Som exempel på gällande priser mä endast anföras följande. Timmerhugg-
ningen betalas i regel med ett medelpris ])er löpfot; ehuru detta rätt väsent-

ligt varierar efter olika medelgroflek och förhällandet mellan tall och gran
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Tabell 13. Hamra kronoparks afk:
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Utffifler

lust, -1300 1901-I905 1906-1310

Fig. 29, Utvisande försåld virkesmassa, inkomster, ord. utgifter samt behållning, allt

pr år och har duglig mark under åren 1887— 1910.
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torde man såsom medeltal kunna angifva c:a 1,4 öre; niedeldimensionen i

topp torde då uppgå till mellan 8 och 9 tum. Huggningen af pappersved

betalas med 5 a 6 öre per kläm]) om 10.5 fot. För huggningen af kolved

hetalas c:a 20 öre för 2 alnars res, 16 å 17 öre per meters res eller 3,25 ä

3,50 kr. per famn om 6x6x10 fot.

Till en början bestriddes kronoinirkens bevakning af endast 2 ordinarie

kronojägare. Sedermera har den bevakande personalen sä småningom ökats,

för att nu utgöra 4 ordinarie och 3 extra kronojägare. Äfven detta antal

visar sig dock otillräckligt. Under de senare åren har en assistent under som-

niarhalfäret varit i ständig tjänstgöring å ]iarken.

Tabell i6. Qenom revirförvaltningen verkställda smärre dil<ningar,
hufvudsakligen i försumpad skogsmark.

Är
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HAMRA KRONOPARK
I

SkaLa r^;^:>ooo

I Black.

I SJiifIe,

Fig- 3°-

När exkursionen kom in på Hamra kronopark, hade den först att passera

öfver flera stora hyggen, som uppkommit till följd af stormhärjningar under

åren 1898— 1899 och som tillsammans bilda en kalmark om 55,14 hektar.

En stor del af detta område var besådt, och kostnaden härför hade uppgått till

:

För hyggesrensning och risbränning per hektar kr. 8,93

Första sådden (kostnaden för fröet inberäknad) » 39,65

Hjälpsädd ( » » » » ) » 22,19

Summa kr. 70,77 prh:r

I

Kulturen sag i allmänhet xacker och lofvande ut. Plantorna från den för-

sta sådden voro emellertid nu i den ålder, att de mycket starkt angripits af
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snöskyttet (Pliacidinm iii/eslans). Särskildt pigga tedde sig dock plantorna af

hjälpsådden. Att denna lyckats sä väl får tillskrifvas den djupa bearbetningen

vid ruthackningen, som jägmästare Nilsson låter utföra vid sådden.

Härefter gick marschen öfver Fräkenmyren (se fig. 32). Denna omfattar

en sammanlagd areal af 43 hektar. De första torrläggningsarbetena, hvilka

i hufvudsak omfattade endast hufvudgrafvarna, utfördes är 1902. Dikningen

har sedan kompletterats åren iqo8— 1909. Dikenas sammanlagda längd är

6,389 meter och den ujiptagna gräfningsmassan 7,120 kbm. Kostnaden per

H. Dahlberg fot.

Fig. 31. Exkursionsdeltagarne ströfva öfver en mosse. I fonden hyggen
om 55 hektar, som till stor del äro skogsodlade,

längdmeter har uppgått till 41 öre och per kbm. gräfningsmassa till 37 öre.

Totalkostnaden för torrläggningen utgör 61,32 kronor per hektar torrlagd mark.

Nästa stora dikningskomplex, som passerades, var Stormyren. Hufvudgraf-

varna upptogos äfven här är 1902, och kompletteringsdikningen utfördes åren

iqo8— 1909. Dikeslängden uppgår här till 10,571 meter med en gräfnings-

massa af 10,644 kbm. Kostnaden har per längdmeter uppgått till 43 öre

och per kbm. till samma belopp. Totalkostnaden per hektar torrlagd mark
utgör 50,75 kr.

Så följde ett 21 hektar stort kalhygge å försumpad mark, hvarä torr-

läggningsarbetena pågingo.

Vid Stormyrkojan gjordes en kort rast (se fig. 33) för intagande af med-
hafda smörgåsar.

A Nyslottäsen genomvandrades ett gammalt granbestånd, öfvergånget med
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förhuggning år igoo. Frän beståndet, som senare härjats af storm och gran-

l)arkhorrar, hade kolved utdrifvits år 19 lo. Spår af snötryck efter den stora

snötrycksskadan vintern 1 910— 11 förniärktes här och hvar.

Ä Nätsjöåsen kommo vi in i ett större urskogsomräde. Först genom-
\andrades hufvudsakHgen granbestånd, som hcärjats af snötryck och hvari

Ur statens skogsförsöksanst. sainl. T. Lagerberg fot.

Fig. 34. Gammal urskog af !all å Näfsjöåsen, Hamra kronopark.

stämiiling utförts imder sommaren. Härefter följde äf\en urskogsbeståntl at tall,

mer eller mindre torkad (se hg. 34) och delvis försedd med granimdervä.M

(fig- 3 5)-

Härefter passerades hyggen, som spettplanterats hösten 19 11 med 2-äriga

tallplantor eller ock till mindre del planterats med i-åriga tallplantor i öppna

gropar. Plantmaterialet hade ujipdragits å kronoi)arken af frö, som insam-

lats i Medelpad.

P",xkursionen gick vidare öfver omväxlande hyggen, och kvarlämnade

stormka|ipor, som dock måst utglesas till följd af snötrycksskada. — A ett
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hygge beundrades en utmärkt vällyckad sådd, som utförts våren 191 1 med
frö frän norra Dalarna och Hälsingland. Kulturkostnaden hade, inbegripet

frökostnaden och röjningsarbetet, uppgått till 41,88 kr. per hektar. Afven

här torde det särdeles goda resultatet af sådden få tillskrifvas den synnerliga

omsorg, hvarmed kulturarbetet utförts — sådd i stora, väl luckrade gropar.

Ned mot sluttningarna till Tandsjö station passerades äter bestånd med
snöskadad skog. .\f\erkning af de skadade träden jämte en del gallringsträd

samt grupper af äldre träd pågick nu genom revirförvaltningens försorg. Hugg-

ningen betalades med 5 öre per klamp ]jappersved om 10 Y2 fot, 20 öre ]ier

2 alnars kolvedsras samt i öre per löjjfot timmer.

Gunnar Schotle fot.

lig- 35- Exkursionsdeltagarna ha slagit sig ned i urskogen å Nässjöåsen.

Vid Tandsjö station, där en 3:dje klassens vagn i extratåget apterats till

restaurationsvagn genom att bord af lösa bräder anordnats öfver bänkarna,

skyndade färddeltagarna att kasta sig öfver ett förråd af lockande smörgåsar

och frukt.

Efter lunchrasten, som först inträffade vid 3-tiden jjå dagen, torde oss

extratåget vidare förbi Fågelsjö station fram mot sjön Tyckeln, där en kortare

promenad på cirka 3 km. togs öfver Oxberget, som öfvergåtts med förhugg-

ning år 1894 och föryngringshuggning är 1908. Afven passerades Lillåsen

med vackert skogsbestånd af gammal tallurskog (fig. 37). Här ledde jäg-

mästare Modin ett stämplingslag för att visa en stämplings utförande för de

med norrlandsförhållanden mindre förtrogna.

Pä aftonen återkommo vi med extratåget till Orsa efter en mycket läro-

rik och intressant dag. Vi hade fått beundra orörda urskogar frän en svunnen
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tid, vi hade fått inblick i ett norrlandsre\ir, dar skogshushållningen bedrifves

rationellt och intensivt. De röster som förr sä ofta hörts uttala sitt klander

öfver att den gamla skogen å Hamra afverkats för långsamt, hördes lofprisa

den numera starkt forcerade afverkningen. T. o. m. funnos kanske de, som an-

sågo densamma väl sä kraftig. Till sist hade vi fatt tillfälle att studera särskildt

Ivckade kulturer i ett typiskt norrlandsrevir. Att dessa \oro sä utmärkta får,

som förut framhållits, tillskrifvas det goda utförandet med djuphackning af

saddfläckarna. Det tvif\'el som mänLfa skoi;svårdare hvst att kunna ästad-

Fig. 36- Exkursionsdeltagarna samlade vid Tandsjö station,

vagnen» å e.xtratåget.

I fonden j restaurations-

komma goda kulturer i Norrland, synes sålunda ej vara berättigadt, och det

är nog så, att de flesta misslyckade norrländska kulturerna får skrifvas pä ut-

förandets konto. I allmänhet ha nämligen kulturerna i Norrland ej skötts med
den omsorg och rutin som i landets södra och mellersta delar. Det vore

därför att hoppas, att exemplet både i det ena och det andra frän Hamra
må väcka efterföljd i öfriga Norrlandsrevir. Resenärerna voro åtminstone

eniga om, att Hamra kronopark står som ett mönster för god norrländsk

skogsvärd.

På aftonen samlades alla e.xkursionsdeltagarna i Orsa till middag och

samkväm å järn\ägshotellet. Här\id frambar Föreningens ordförande resenä-

rernas tack till exkursionsledarna, därvid i främsta rummet xändande sig till
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generaldirektören Fkedenberg, som törvaltat Hamra kronopark med sä mycken

omsorg och karlek, samt till de skogsförvaltare, som under de gångna dagarna

demonstrerat sina förvaltningsdistrikt, jägmästarna J. E. Nilsson, Joh. Ahlgren,

A. Modin och O. Eneroth. ¥At särskildt tack frambar också ordföranden till

I

Gunnar Schotte fot.

^'fi- 37- Vacker urskog af tall d Lillåsen, Hamra kronopark.

flottningschefen Axel Lök, som demonstrerat sina flottningsanordningar, och

i öfrigt gjort så mycket för exkursionens trefnad och inkvartering i Orsa samt
till intendenten J. H. Hultin och länsjägmästare W. Dybeck, hvilka tagit ini-

tiativet till denna lärorika och intressanta exkursion — säkerligen en af de
mest lyckade, som Skogsvårdsföreningen hittills anordnat.



EXKURSIONSDELTAGARE. 265

Anmälda deltagare i exkursionen 1912.

N:r I Ahlgren, Jon., jägmästare, Falun.

» 2 Alexandersson, Gerh., domänfiskal, Stockholm.

>) 3 Andersson, Ernst, jägmästare, Danderyd.

> 4 Andersson, L. P., skogsförvaltare, Sollefteå.

5 Arfwedson, A. g., bruksägare, Ulfshyttan.

6 Arkwedson, Nils, kapten, Hedensö.

7 Beer, Oscar Ad., länsjägmästare, Uddevalla.

8 fiELLANDER, NiLS, jägmästare, Leksand.

O liENNET, Jac, friherre, godsägare, Örtofta.

10 1'iERG, C. T., jägmästare. Råda.

I 1 liERG, Georg, skogsförvaltare, Åtvidaberg.

12 Berg, Ivar, godsägare, Rödjenäs, Nässjö.

13 ]:!erggren, o. E., jägmästare, Stafre.

14 Bergström, Birger, jägmästare, Lycksele.

15 1!ergström, Robert, förvaltare, Vreten.

lö Bergvall, J. A., länsjägmästare, Örebro.

) 1

7

Bielke, Otto, forstmästare, Voxna.

» 1

8

1!lo:mberg, Axel, jägm., disponent, Forssjö, Katrineholm.

> IQ BLOMBERf.ssoN, J. H., jägmästare, Uppsala.

20 Boberg, Sven, jägmästare, Grängesberg.

21 1'iOHNSTEDT, Eov., hofjägmästare, Rinkesta, Arila.

22 Callin, Sven, skogsförvaltare, Gammelstad, Nyköping.

> 23 Carbonnier, H., länsjägmästare, Eksjö.

24 Dahl, Wilh., jägmästare, Sunnemo.

25 Dahlberg, Hans, jägm., disponent, Alkvettern, Karlskoga

26 Danielsson, C. A., jägmästare, Geijersholm.

27 Danielsson, N. P., direktör, Gullringen.

28 Dvbeck, Wilh., länsjägmästare, F"alun.

» 2() K15EN, Gustaf, skogsförvaltare. Strömsbergs bruk, Tierp.

K 30 Ekman, Axel, bruksägare, Mogård, Dofverstorp.

31 Ekman, ^^'ILH., jägm., disponent. Korsnäs.

32 Ekströmer, t., civilingenjör. Fågelfors.

-t T,^ Eneroth, o., jägmästare, Falun.

34 Ericsson, Eric, bruksägare. Granbergsdal.

» 35 Erikson, E. G., disponent, Göteborg.

» 36 EoRBES, A. C., Departm. of Agriculture, Dublin.

37 Fkedenberg, k., generaldirektör, Stockholm.

* L'teblef från exkursionen.
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N:r 38 FÅHR^:us, I., jägmästare, Västerås.

» 39 Geete, Erik, jägmästare, Falun.

» 40 Geijer, E., forstmästare. Ekshärad.

» 41 af Geijerstam, C, bruksägare, Rockhammar, Sällinge.

» 42 Grindal, Th., förvaltare, Orsa.

* ' 43 Hedemann-Gade, E., jägmästare, Örebro.

» 44 Hegardt, H., ryttmästare, bruksägare, Latorps bruk.

» 45 Hellström, Otto, disponent, Stockholm.

» 46 Hellström, I. O., forstmästare, Hasselfors.

47 Hermansson, A., forstmästare, Uddeholm.
» 48 Hermelin, Th., frih., byråchef, Stockholm.

» 49 HuLTiN, J. H., jägmästare, intendent, Falun.

50 Hägg, Hjalmar, jägmästare, Alfdalen.

» 51 Högfeldt, P. J., agronom, Nyborg, Bålsta.

» 52 Iggberg, Gösta, forstmästare, Stjernsund.

» 53 Karlsson, J., borgmästare, Västerås.

* » 54 Karsberg, Joh., skogschef, Finspång.

» 55 Kolmodin, g., jägmästare, Orsa.

56 Kugelberg, Wilh., forstmästare, Stjernfors, Kopparberg.

» 57 Lagerberg, T., fil. dr, Stockholm,

* » 58 Landgraff, S. g., förvaltare, Orsa.

» 59 Larsson, Harald, forstmästare, Andersfors, Bergsjö.

» 60 Ljungberg, E. J., disponent, Falun.

. » 61 Lindbohm, Gustaf, skogsförvaltare, Hellefors.

62 Lindroth, B., forstmästare, Stockholm.

» 63 Lundgren, Nils, jägmästare. Ekshärad.
* » 64 Luthander, t., ingenjör, Arjeng.

» 65 LuBECK, Ragnar, länsjägmästare, Uppsala.

66 Lyon, Frank, forstmästare, Gimo.

67 LöF, Axel, flottningschef, Orsa.

68 Löwenhielm, c. F., skogsförvaltare, Mölnbacka.
* » 69 Malmin, Erik, Krägga gård, Krägga.

» 70 Melander, Axel, direktör, Saltsjöbaden.

» 71 Mellqvist, k. F., e. länsjägmästare, Karlstad.

» 72 Modin, Helge, skogsförvaltare. Erikslund.

* » 73 Nilsson, Arvid, länsjägmästare, Karlstad.

» 74 Nilsson, J. E
,
jägmästare, Edsbyn.

3 75 NiLSSON-HiORT, K. N., forstmästare, Storån, Delsbo.

76 Norberg, F., forstmästare, Viksjöfors.

* » 77 Undén, Erik, forstmästare, Falun.

» 78 Olivecrona, Axel, häradshöfding, Uppsala.

79 Olsson, Ivar, ingenjör, Falun.

>- 80 AF Peterséns, G., jägmästare, Sveg.

» 81 Petterson, Henuik, jägm., skogschef, Uddeholm.
>/ 82 Pettersson, O. R., forstmästare, Orsa.

» 83 Reuterskiöld, a., bruksägare, Hellefors.

» 84 Reuterswärd, C, öfverstelöjtnant, Starbo bruk, Smedjebacken.

» 85 Ribbing, Nils, flottningsingenjör, Orsa.

Uteblef från exkursionen.
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* N:r 86

» 88
.. 89
» 90
>- 91

92
* " 93

.. 94

95
v 96
.. 97

. 98

99
00

Ringstrand, X. (I., jägmästare, Stockholm.

Risberg, ^\'., disponent, Husselfors.

RuDENSCHöLD, C A., grefve, skogsförvaltare, Rockesholm.

RuNoviST, Jac. W., jägmästare, Sollefteå.

Sandberg, Bertil, forstmästare, Ljusdal.

Santesson, Harder, godsägare, Forsby, Ättersta.

Schotte, (iUNNAR, jägmästare. Föreningens sekreterare, Stockholm.

Sederholm, (1., bruksägare, Alberga.

Silfverhjelm, W. E., godsägare, Katrinedal, Bälsta.

v. Stockenströji, Bo, Ekensholm, Dunker.

Sundberg, Axei,, godsägare, Barksäter, Katrineholm.

Sundblad, P. G., skogsför\'altare, Malung.

Sylvan, Sam, jägmästare. Alfdalen.

Sylvén, Nils, fil. dr, Stockholm.

Tamm, (iuSTAF, jägmästare, Engelsberg.

Teden, \V., öfverjägmästare, Falun.

Tigerschiöld, H., kansliråd, Stockholm.

Tigerström, C ()., forstmästare, Strömbacka.

Tilländer, Bertil, jägmästare, Gejersholm.

Thoresson, 1'., skogsförvaltare, Karlstad.

Thunberg, g., direktör, Göteborg.

Törnblom, Ville, forstmästare, Sveg.

\\'achtmeister, P"r., grefve, universitet.skansler, Föreningens ord-

förande, Tistad, Larslund.

Wallmo, Uno, öfverjägmästare, Örebro.

Weng, Jonas, skogsförvaltare. Malung.

Wennberg, Albin, godsförvaltare, Ryholm, Moholni.

Welander, Adolk, jägmästare, Bjurfors, Avesta.

de ^'F.RDIER, B. A., kapten, Gustafsfors.

Wesslén, Gösta, forstmästare, Gammelkroppa.

\\'igelius, Alfr., jägmästare. Tullinge.

WiNLöF, H., förvaltare, Särna.

af Wahlberg, D., jägmästare. Smedjebacken.

Ydström, Arvid, inspektor, Dala-Järna.

Öhrström, c Ad., jägmästare, Stockholm.

Ojermark, c., jägmästare, Smedjebacken.

I

>9

20

Uteblef från exkursionen
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FRÄN SKOQSVARDSSTYRELSERNA.

Rättegångar och juridiska spörsmål.

19. Innehafvare af afverkningsrätt anses ej såsom afverkare, då

afverkningsrätten endast utgjort säkerhet för den

verklige afverkarens skuld.

Skogsvårdsstyrelsen i Västmanlands län hade instämt A. och B. samt

V. Aktiebolag, Aktiebolaget X. bank och sysslomännen i handelsbolaget t!:s

m. fl. konkurser med yrkande om vidtagande af skogsvårdsätgärder.

Västmanlands västra domsagas häradsrätt meddelade utslag den 4 oktober 190g:

Häradsrätten läte bero vid af skogsvårdsstyrelsen gjord äterkallelse af dess

talan mot A. och B. samt förpliktade skogsvårdsstyrelsen att ersätta deras

rättegångskostnader med igo kr. Med ogillande af skogsvärdsstyrelsens talan

mot V. Aktiebolag och konkursboen, förpliktades banken att senast före den

,

I oktober 1915 hafva i fullt skogbärande skick återförsatt ifrågavarande om-

råden med undantag af ett utaf öfverjägmästaren U. W. i målet närmare

angifvet sådant, samt att före den 15 april 1912 låta verkställa nödig mark-

beredning och erforderlig skogskultur, allt vid stadgadt äfventyr; och skulle

banken med 650 kr. ersätta skogsvårdsstyrelsens kostnader för af W. förrät-

tad undersökning och dess utgifter å rättegången.

Svea Ho/rätt, där skogsvårdsstyrelsen, banken och sysslomännen besvä-

rade sig, afgaf utslag den 10 augusti 1910: Enär beträffande skogsvårdssty-

relsens talan om förpliktande för V. Aktiebolag att vidtaga åtgärder för åter-

försättande af omförmälda skogsmark i skogbärande skick, i målet ej blifvit

visadt, att V. Aktiebolag, som innehaft allenast afverkningsrätt till berörda

skogsmark, låtit komma sig till last sådan vanskötsel af marken, att skogens

återväxt uppenbarligen äfventyrats, funne hofrätten ej skäl göra ändring i hä-

radsrättens utslag, såvidt därigenom skogsvårdsstyrelsens nämnda talan ogil-

lats. Beträffande den af skogsvårdsstyrelsen i berörda hänseende mot banken

och handelsbolaget i målet förda talan funne hofrätten utredt, att omförmälda

afverkningskontrakt blifvit af handelsbolaget öfverlåtet ä banken uteslutande i

ändamål att utgöra säkerhet för en handelsbolagets skuld till banken, att se-

dan banken medgifvit handelsbolaget att mot afbetalning af berörda skuld

verkställa afverkning af visst mot afbetalningens belopp svarande antal träd,

ifrågavarande afverkning därefter blifvit verkställd af handelsbolaget samt att

banken med afverkningen ej tagit annan befattning än att banken låtit öf-

vervaka, att den af banken åt handelsbolaget sålunda medgifna afverknings-

rätten ej öfverskredes. Pä grund häraf funne hofrätten, att den vanskötsel af
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omförmälda skogsmark, som enligt hvad upplyst blifvit, genom ifrågavarande

afverkning ägt rum, icke kunde läggas banken till last, men att däremot

handelsbolaget gjort sig skyldigt till densamma. Hoträtten funne därför

skäligt, att på så sätt ändra häradsrättens utslag i dessa delar, att dels ban-

ken befriades frän densamma ålagd skyldighet att vidtaga de för markens

återställande i skogbärande skick af häradsrätten föreskrifna åtgärder, dels

ock handelsbolaget förpliktades, att inom den af häradsrätten förelagda tid

fullgöra samma åtgärder, vid äfventyr att de eljes blefve af skogsvårdsstyrel-

sen pä handelsbolagets bekostnad verkställda. I fråga om i målet framställda

anspråk pä ersättning för kostnader funne hofrätten ej skäl göra annan ändring

i häradsrättens utslag, än att banken befriades från densamma ålagd ersätt-

ningsskyldighet och handelsbolaget förpliktades ersätta skogsvårdsstyrelsen

kostnaden för omförmälda undersökning, äfvensom styrelsens utgifter i målet

med 650 kr., hvarjämte — — —

.

[{ögsla Domslolcn gjorde ej ändring i hofrättens utslag med undantag att

tiden, inom hvilken marken skulle vara återförsatt i skogbärande skick, be-

stämdes till den i oktober iqiy, samt tiden för markberedning och skogs-

kultur till den 15 april 19 14.

(Utdrag ur N. J. A.)

I Brandtornssystemets införande i Jämtland.

För några år sedan beslöt skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län pä förslag

af länsjägmästaren att uppdraga åt denne att verkställa undersökning och ut-

arbeta förslag till anordnande af ett systematiskt ordnadt brandtornsnät öfver

länet i anslutning till det projekt som af länsjägmästaren framlagts i Skogs-

vårdsföreningens tidskrift år 1907, h. 4— 5, sid. 157— 171. Af\'en länets

landsting har beaktat detta förslag på så sätt, att landstinget år 1907 på

motion af en ledamot i landstinget beslutat anmoda skogsvårdsstvrelsen att

snarast möjligt till domänförvaltningen och de trävarubolag, som äro intres-

serade uti länets skogar, äfvensom vederbörande kommun göra framställning

om samarbete för att på lämpliga platser, till det antal, som kan befinnas

nödigt, uppföra vakttorn, till hvilka anordnas förbindelse med länets telefon-

nät, samt att vid hvarje sådant torn under den tid af året, då stark torka

rader, anställes vakt, som af vederbörande skogsägare bekostas.

Planen för detta brandtornsnät för Jämtlands län är nu utarbetad och

kommer inom kort att utsändas till vederbörande.

Förutom de 8 brandbevakningsplatser, som förut funnits inom länet, näm-
ligen inom Härjedalen, föreslås nu ytterligare 34 nya sådana, hvilka med te-

lefonledningar, telefonskä]) och telefonafgifter beräknas komma att kosta 35.000
kr. Den årliga utgiften för de nya brandtornens \erksamhet beräknas sålunda:

5 % ränta å anläggningskostnader 1,75°: —
10 % underhållskostnad 3,500:-—
Vakthållning under 100 dagar 6,Soo: —

Summa kr. 12,050: —
Som erfarenheten visat från de trakter af Dalarna och Härjedalen, där

brandtornsidén sedan flera är varit genomförd, att månget hotande skogselds-
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tillbud blifvit, tack vare en effektiv bevakning, kväfd i sin linda, sä kan man
'

väl säga, att ofvan angifna penningbelopp, använda pä nämnda sätt, äro väl

använda. I den män skogarna blifva bättre skötta, och värdefulla ungskogar

här och hvar komma till stånd, gör sig också ett verksamt skydd för desamma
mer och mer gällande.

Östersund i maj 191;

O. Hj. HU.MBLE.

NOTISER.
Förslag till ny skogslag för Jämtlands län. På förslag af nuva-

varande riksdagsmannen G. Nic. Torgen tillsatte landstinget i Jämtlands länJ

år 1 9 1 1 en kommitté med uppdrag att verkställa utredning öfver gällandei

skogsvårdslags verkningar inom länet och huruvida separata bestämmelser en-I

bart gällande Jämtlands län kunde anses lämpliga att kombineras med för ri-1

ket gällande skogslag, och i sä fall förslag till sådana bestämmelser.

I nämnda kommitté insatte landstinget följande personer: motionären,!

riksdagsmannen G. Nic. Torgen, länsjägmästaren O. Hj. Humble, f. d. riks-,

dagsmannen, landstingsmannen Karl Karlsson i Mo, f. d. landstingsmannen!

A. Tromén i Bergsviken samt landstingsmannen O. E. Fladvad i Östersund.]

Kommittén utsäg inom sig till ordförande länsjägmästare Humble.

Efter att hafva inhämtat kommunens samt andra intresserades inom länet i

yttranden i form af svar pä utsändt frågecirkulär samt efter att hafva underj

resor till olika trakter af länet studerat skogsförhällandena samt den gällande f

skogslagens verkningar, har kommittén nu sitt lagförslag färdigt och kommer]
detsamma att föreläggas höstens landsting.

'

I det föreliggande lagförslaget söker man bibehålla den gällande äter-^.

vä.xtlagens grundtanke, men intager dessutom dimensionsbestämmelser till skyddl

för den växande ungskogen. Utsyningstvång under vissa dimensioner skulle^

således blifva följden. i

Att märka i det nya lagförslaget är vidare, att afverkning annat än till

egendomens husbehof icke far ske, sä att brist pä husbehofsskog uppstår,*

samt att ägare vid afverkning af husbehofsskog ej blir underkastad dimen-l

sionsbestämmelserna. '

Östersund i maj 1 9 1 3

.

ö. Hj. Humble.
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TRÄVARUMARKNADEN.

Stadga och lugn är hvad som allt fortfarande präglar marknaden.

Priserna äro i stort sedt oförändrade sedan min sista rapport.

Affärerna ligga emellertid ej helt nere oaktadt inemot 80 % af ars-

stocken vid detta laget torde vara försålda. Så komma England och

Frankrike allt emellanåt med förfrågningar och Tyskland, som så länge

varit ur marknaden, har pä sista tiden låtit höra af sig. Så förspörjes

att några af vara ledande Nederbottens-aflastare biifvit offererade 172: 50

mark för 7" granbräder, men refuserat och begärt 175 för bräder och

172:50 för hattens. Efter allt att döma komma nog köparna att till-

mötesgå deras fordringar.

Furuplankorna äro fastare än någonsin förr under säsongen, och Syd-

afrika är fortfarande i marknaden.

Allt som allt kan sägas, att våra exportörer befinna sig i en gynn-

sam ställning, och komma ej politiska förvecklingar med i spelet, borde

slutresultatet af årets försäljningar blifva fullgodt.

F"örloppet af skeppningarna äro hittills i år afgjordt gjmnsammare än

förra året. Sålunda öfverstiger den vid maj månads utgång skeppade

kvantiteten med ej mindre än 50,000 standards hvad som var skeppadt

motsvarande tid 19 u. Fortsättas afhämtningarna på samma sätt, torde

19 1 3 komma att förete en välbehöflig förbättring i dessas förlopp i sin

helhet i jämförelse med de närmast föregående åren. Våra aflastare

borde därigenom kunna förskonas för oproportionerligt stora höstskepp-

ningar, hvilka alltid medföra större kostnad och risk, än då skeppnin-

garna någorlunda jämt fördelas öfver hela säsongen.

Så vidt man kan se, hafva flottningarna hittills haft ett gynnsamt

förlopp, och grundade skäl finnas att antaga, att älfvarna i stort sedt

blifva slutflottade detta är.

Emellertid torde man ändock få räkna med någon minskning i totala

beräknade timmerfängsten för året. Af nu tillgängliga slutsiffror för

drifningsresultaten finner man nämligen, att åtminstone i vissa distrikt

timmerfängsten biifvit mindre än man kalkulerat med. Detta borde

alltid hafva något inflytande på marknadens stadga.
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Iliifvudilelägaren i Adolfsfors aktiebolag liar i dagarna inkijpt öfriga aktierna till

ett pris något öfver dubbelt pari. Aktiekapitalet är kr. 220,000. Bolaget stiftades 1902, och

disponenten 11. I. L. Larson, som från början varit dess verkställande direktör är sålunda

ensam ägare.

Bolaget äger Adolfsfors Bruk i Värmland med trämassefaljrik och sågverk samt egen-

domar och skogar om cirka 8,000 tunnland.

Elfvestorps aktiebolag. Den 7 mars 1913 antogs ny bolagsordning, innehållande

bland andra, följande ändringar i förut gällande ordning: Bolaget skall hafva till ändamål

att ä Elfvestorps landtegendom, Grythyttans socken af Örebro län, och de andra egendomar,

bolaget innehar eller kan komma att förvärfva, idka bergsbruk, jordbruk, industriell verk-

samhet samt de öfriga näringar, hvartill egendomarnas beskaffenhet kunna gifva anledning.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 700,000, högst 2,100,000 kronor. Bolagets styrelse skall

hafva sitt sate å Elfvestorp, nämnda socken.

NordmalingS ängsågs aktiebolag. Till styrelseledamot i stället för Magnus Unger

har valts Abraham Unger, i hvilkens ställe till su])pleant utsetts ingenjören Lennart AVåhl-

stedt i Moröns by, Skellefteå landsförsamling.

Uddeliolms aktiebolag. Den 31 juli 191 2 och den 25 februari 1913 antogs ny

bolagsordning, innefattande, bland andra, den ändringen i den för bolaget förut gällande

ordning, att aktiekapitalet skall utgöra lägst 10,000,000, högst 30,000,000 kronor. Supple-

anter äro numera brukspatnmen G. R. Geijer i Filipstad, samt filosofie doktorn C. G. Fine-

man i Stockholm. G. K. (ieijer tjänstgör såsom ordinarie styrelseledamot.

Wifsta varfs aktiebolag. Aktiekapitalet har genom inlösen af bolagets samtliga

])refcrensaktier nedsatts till 10,440,000 kronor.

FÖR KRONOJÄGARE.
Till extra kronojägare med arfvode tills vidare under 1913 ha förordnats;

e. kronojägaren Johan Fredrik Nilsén inom Bodens revir från och med I juni;

e. kronojägaren Per Arvid Andersson inom Jörns revir från och med I juli;

e. kronojägaren Magnus Mattsson inom Transtrands revir från och med I maj;

e. kronojägaren Gustaf Eriksson inom Västra Hälsinglands revir från och med I juni.

Till kronoskogvaktare ä Siende häradsallmänning har antagits Knut Albert

Bommelin.

Till dikningsförman inom Qäfie— Dala distrikt har förordnats från och med
I juni tills vidare under året e. kronojiigaren Olof Bergman.

Till e. kronojägare utan arfvode ha förordnats:

utex. skogslärlingen Joh. Nikanor Arnell inom Anundsjö revir;

» » C. J. Linell inom Särna revir;

> » Alfons Björklund inom Bjurholms revir;

» » Bror Artur Äklin inom Medelpads revir;

» » Filip Andersson inom Norra Hälsinglands revir.

Afsked har beviljats:

kronojägaren i Vederslöfs bevakningstrakt af Värends revir Johan Erik Olsson från

den 23 a|)ril 1913.
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Från Skogsvårdsföreningens i2:te årsmöte den
I april 1Q13.

Mötet öppnades af Föreningens ordförande, universitetskansleren

grefve Fr. Waciitmeister med följande ord:

Som herrarna behagat finna, Hgga på hvarje stol i salen förslag

till nya stadgar, hvilka sedermera komma att genomgås och under-

ställas Föreningens pröfning. — Skälet att detta stadgeändringsför-

slag framkommit har dels varit, att våra gamla stadgar, tillkomna i en

hastig vändning, varit formellt ganska undermåliga och dels att med-

lemsafgiften måste ändras till följd af planerad omläggning af Förening-

ens publikationer. Afgiften har styrelsen tänkt sig skola blifva 3 kronor

i stället för 5, som förut varit fallet. Genom att göra så, tillmötesgår

man en önskan, som blifvit uttalad mycket bestämdt från kronojägare-

kåren och äfven från skogvaktarehåll. Det är en gifven följd af en

sådan omläggning, att fackupplagan, som äfven af andra skäl måste

göras större, också måste göras dyrare. Ett ytterligare skäl för en

sådan omläggning har styrelsen sett i hvad erfarenheten under de sista

åren visat, nämligen att prenumerantantalet och abonnentantalet på den

allmänna upplagan har minskats något är efter år medan prenumerant-

och abonnentantalet på fackupplagan ökats. Denna fingervisning har

man ansett sig böra följa. Det pris, som fackupplagan skulle betinga,

blir 10 kronor, och för dem af Föreningens ledamöter, som vilja ha allt

tryck, som Föreningen publicerar, skulle afgiften således uppgå till lo

kronor+ 3 kronor, d. v. s. 13 kronor. F"örut har det varit 10 kronor och

60 öre; de 60 örena ha utgått för folkskrifter. När jag nämner folk-

skrifterna, så vill jag tillkännagifva, att styrelsens mening varit, att de

efter innevarande år skulle upphöra att utkomma. Hufvudsakliga skälet

till att vi tänkt upphöra med utgifvandet af folkskrifterna har varit, att

alla de ämnen, som man i dem främst velat behandla, äro genomgångna.

Men på samma gång vill jag nämna, att styrelsen är villig att till skogs-

vårdsstyrelserna i landet tillhandahålla de hittills utgifna folkskrifterna

och, om så behöfves, lägga upp nya upplagor af dem. Redan nu ha

vi tryckt en ny upplaga af den skrift, som varit mest efterfrågad.

Skogsv<W<is/örttur,gens Tidskrift, nlliii. clelfti, IQ13. I9
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Som de af herrarna, som voro närvarande vid fjolårets samman-

träde erinra sig, lämnade jag då meddelande angående skogsutställ-

ningsfrågan. Sedan dess har denna fråga gått framåt så till vida, att

styrelsen för det allmänna svenska landtbruksmötet 1916 härtill grupp-

ordförande för denna skogsutställning utsett hofstallmästaren, f d.

statsrådet Tamm och till vice ordförande Föreningens sekreterare, nu-

mera professor Schotte. Vidare har landtbruksmötet skrifvit till vår

förenings styrelse och anmodat den att utse kommitterade för att till-

sammans med dessa herrar utarbeta program för utställningen. Jag

vill i detta sammanhang säga, att af ekonomiska skäl blir det nog nöd-

vändigt att göra denna utställning mindre omfattande än man från

början tänkt sig.

Till slut ber jag att få bringa mötet den glädjande nyheten, att

Föreningens styrelse haft nöjet att erhålla ett ganska stort bevis på

svenska skogsägares intresse för Föreningen och dess tidskrift därige-

nom, att Svenska trävaruexportföreningen och Svenska Cellulosaföre-

ningen hvardera beviljat föreningen ett årligt anslag af 1,000 kronor

samt Svenska Trämasseföreningen 500 kronor, allt för alt därigenom

understödja tidskriften.

Med dessa ord anhåller jag att fä hälsa herrarna välkomna.
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Några synpunkter rörande skogsbrukets

ekonomi.

j\. Inledande föredrag
vid I''ureningens för skogsvård årsmöte tlen I april 19

1
3.

Af Tor Jonson.

Ej mindre än fem gånger förut har under olika namn ämnet om
de lämpligaste hufvudprinciperna för skogsbrukets bedrifvande varit före-

mål för tliskussion inom denna förening.

Emellertid torde man nog väga påstå, att dessa meningsutbyten

knappast gifvit den behållning man väntat, detta till stor del beroende

på svårigheten för alla talare att uppdrifva objektiva siffror för att un-

derstryka egna synpunkter eller gendrifva motståndarens. Några lös-

ryckta exempel och torra påståenden ha nämligen hvarken kunnat klar-

göra frågan för de med saken obekanta ej heller förmått rubba dem,

som en gång intagit en viss position.

För att undanröja denna materialbrist har jag i fackafdelningens sista

häfte framlagt resultaten af en undersökning, som afser att i möjligaste

mån söka klarlägga den inre ekonomiska organisationen hos ett tyjiiskt,

mellansvenskt skogsbruk, drifvet efter uthålliga principer ungefär på

samma sätt, efter hvilket våra bättre skötta bruksskogar länge behand-

lats. Genom undersökning af en större skogstrakt å Malingsbo gamla

bruksskogar i Dalarna, Klotens kronopark, har material erhållits att be-

stämma beståndens tillväxt och virkesmassa m. m. vid olika åldrar, hvar-

efter värdesättning af virket skett efter ortens pris, och har material så-

lunda erhållits till bedömande af värdetillväxtens gång, penningafkast-

ningens storlek m. m., allt å medelgod mark. Sedan omkostnadernas

storlek med hjälp af statistik, samt där sådan saknats, resonemangsvis

beräknats, kunde en serie kombinationer göras för skogsbruk, skötta

med uthållighet som gemensamt mål, men olika organiserade med af-

seende på omloppstid, bundet kapital och erhållen afkastning. Dä un-

dersökningen emellertid är alltför vidlyftig för att här in extenso kunna

framläggas, vill jag under föredragets lopp endast göra några utdrag af
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resultaten, under förhoppning att de, som intressera sig för frågan, tagit

del af originaluppsatsen.

Innan vi ingå på detaljer, torde det kan.ske behöfva påpekas, att

ehuru en stor del af de erhållna resultaten äro att betrakta som allmänna

sanningar, gällande så godt som alla skogsbruk, äro däremot somliga af

mera lokal natur, hvilka måste underkastas jämkningar vid förflyttning

till andra miljöer. Likaså bör beaktas, att alla erhållna räntabilitets-

siffror afse oförändrade virkespris, hvaremot den förbättring i räntabili-

teten, som ligger i egendomars värdestegring under en längre period ej

varit föremål för mina beräkningar, men har jag yrkat på att denna

fråga bör göras till föremål för fortsatt studium, hufvudsakligen för att

tillhandahålla nationalekonomer af facket uppgifter för bedömande af

skogsbrukets .ställning i värt nationella näringslif.

Att här framlagda undersökning, liksom äfven andra omsorgsfullt

gjorda sådana, alltid måste uppvisa låga siffror för skogsbrukets löpande

räntabilitet, torde väl för öfrigt inom denna förening aldrig kunna ge

anledning till diskussion om skogsbrukets existensberättigande — i den

frågan äro vi nog alla jäfviga — utan gäller saken nu som förr nor-

merna för dess fortsatta och i möjligaste män uthålliga och rationella

bedrifvande.

Innan vi ingå på några nya .synpunkter, som härutinnan framkom-

mit i sista årens utländska facklitteratur och i min framlagda undersök-

nin» i korthet berörts, torde det vara nödvändigt att underkasta de

äldre lärorna en gran.^-kning.

* *

Redan för c:a 200 år sedan utvecklade den kände naturforskaren

RÉAUMUR beräkningsmetoden för uppnående af -omloppstiden för högsta

virkcsafkastningen» . hvilka sträfvanden under dessa tider, då hvarje ort

på grund af bristande kommunikationer måste producera sitt eget behof

af bränsle och byggnadstimmer, vid stegrad knapphet på skogsalster

måste förefalla mycket naturliga.

Ännu i dag intressera vi oss i någon mån, ehuru mest af nyfiken-

het, för denna omloppstids längd och i regel innehålla alla erfarenhets--

tabeller uppgift om den afverkningsålder, då medelafkastningen i virke

från skogsmarken blir som störst.

Vid undersökningen å Malingsbo befanns c:a 90 ä 100 år erfordras

härför, medan Skogsförsöksanstaltens erfarenhetstabeller för tall angifva

en något tidigare kulmination, sannolikt beroende på bättre slutenhet i

ungdomsåren hos anstaltens profytor än hos skogsbruket i stort.
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I och med att viikesprisen å olika sortiment stadgade sig, kunde

det från skogsägarens synpunkt dock knappast vara eftersträfvansvärdt

att endast producera maximum af virke af livad slag som helst, utan

lika gärna en mindre kubikmassa, men af bättre kvalité, för hvilken

högre pris och totalinkomst kunde erhållas.

Ofvergängen till fordran pä högsta viöjliga yicttobcliållning af skogs-

bruket ligger sålunda nära till hands. Sannolikt under inflytande af de

fysiokratiska lärosatserna vid 1700-talets slut upphöjdes denna fordran

på ^Iiogsta möjliga nettoafkastning från hvarje del af latidets skogsmarks

till en nationalekonomisk dogm, hvilken hållit i sig ända till våra dagar,

i det att man i de flesta länder vid skötseln af statens och andra all-

männa skogar åtminstone delvis haft detta mål som ögonmärke.

Nyss ha vi också sett, att Norrländska skogsvårdskommitténs majo-

ritet åter stannat inför samma yrkande för statens egna och under dess

utsyningstvång ställda skogar i Norrland.

Alldeles oberoende af de invändningar, som från ytterligt räntabili-

letsifraiide håll gjorts mot dessa teorier, kan jag ej underlåta att mot

desamma göra följande anmärkning för bristande hänsyntagande till van-

liga ekonomiska kraf.

Granskar man nämligen, huru afkastningen och det i skogsbruket

engagerade kapitalet förhålla sig vid olika omloppstider, ger vårt exem-

pel frän Malingsbo följande resultat:

Omloppstid 40 50 60 70 So 90 100 iio 120 130 140 år

Nettoafkastning pr hektar — 1,381,49 4,09 6,29 8,00 g. 40 10,48 11,37 11,98 12,20 12,20 kr.

l>kning i nettot 2,87 2,60 2,io 1,71 1,40 i,oS 0,89 0,61 0,22 o.co »

Behöfligt kapital pr hektar gi 129 1S4 252 325 402 481 560 63S 713 7S3 »

Ökning i kapitalet 38 55 68 73 77 79 79 78 75 70 »

Virkesförråd pr hektar i

medeltal 32 48 67 86 104 120 136 150 161 171 I79klini.

Häraf bekräftas hvad man länge vetat, nämligen att tilläm[)andet af

dessa teorier leder till långa omloppstider, ty maximiinkomst erhälles med
kr. i2,aopr hektar först vid 130- ä 140-ärig omloppstid. Granskar man
åter ökningens gång, visar sig, att endast en ringa inkomstökning i närheten

af maximum erhälles för hvarje i o-tal år stegrad omloppstid, och komma
inkomsterna, sedan maximum passerats, att med än mera förlängd om-

loppstid så småningom t. o. m. minskas till följd af rötor och kvalité-

försämring hos virket. Betraktar man samtidigt det för olika omlopps-

tiders bedrifvande behöfliga, af mark och virke bestående kapitalet, visar

sig en genomgående stegring i kapitalbehofvet med förlängd omloppstid.

Den t. ex. 140-åriga omloppstiden måste nämligen ha c:a 64 % af

arealen täckt med skog öfver 50 år, medan den 70-åriga har 28 % af



278 TOR JONSON. ^
dylika åldrar, resten ungskogar. Höjes omloppstiden från 130 till 140

är, ökas virkeskapitalets värde med c:a 70 kronor pr hektar u/im att

större inkomst af skogsbruket erhålles. Höjes omloppstiden än mera,

behöfver fortfarande större kapital hopsparas, medan inkomsterna där-

emot aftaga. Dylika betänkliga missförhållanden mellan det använda

kapitalet och den vunna afkastningen komma alltid att inträffa i när-

heten af inkomsternas maximum, oberoende af den medelafverknings-

ålder, där detta inträffar, och oberoende af trädslag, afsättningsförhål-

landen m. m. Så länge som skogen ej skall betraktas som en sparbössa

för magasinering af förmögenheter för kommande behof, måste sålunda

dessa teorier anses medföra stor fara för öfverkapitalisering af skogs-

bruket och alldeles onödigt försämrad räntabilitet. Äfven om vi sålunda

allt framgent anse oss ha anledning att sträfva efter hög nettoafkastning

af skogsbruket, så ha vi säkerligen dock ej råd till att genom förlängd

omloppstid söka uppnå högsta möjliga, ty de sista örena kunna endast

köpas alltför dyrt både för staten och enskilda.

I förbigående torde böra observeras, att alla mera inkomstbringande

omloppstider bli relativt långa och sålunda fordra rätt stora kapital,

hvilket bestyrker det här i landet alltför litet beaktade faktum, att en-

dast kapitalstarka företag äro ägnade att med goda ekonomiska resultat

bedrifva skogsbruk, under det att skogsmark i smäbrukarhänder i all-

mänhet på förhand är dömd till vanvärd på grund af ägarens otillfreds-

ställande ekonomiska ryggrad.

Med anledning af de långa omloppstider, som blefvo en följd af

den ofvan kritiserade »högsta nettoafkastningsläran», gjordes redan pä

1830- och 1840-talen påpekanden af tyska skogsmän, att en stor del af

de behöfliga äldsta bestånden växte ytterst otillfredsställande i synnerhet

i jämförelse med det ansenliga kapital de representerade. V^årt erhållna

exempel från Malingsbo bekräftar detta sålunda:

Beståndets ålder 30 40 50 60 70 So 90 100 iio 120 år

Årlig värdeökning pr
|
kr. 9,10 15,40 20,60 23,60 24,50 24,40 24,30 24,00 22,60 20,00 kr.

hektar
| % 13,6 8,3 5,8 4,3 3,3 2,6 2,2 1,9 1,6 1,3 %

På grund häraf utvecklade sig en del nya s. k. »finansiella» syn-

punkter för skogsbrukets bedrifvande, hvilka är 1859 ™^d synnerlig ifver

•öfvertogos och lancerades af Pkessler, sedermera följd af G. Hever,

JUDEICH m. fl. Dessa teorier, som kunna sägas utmynna i en fordran

på att inkomsternas storlek bör stå i visst normalt förhållande till de

gjorda utläggen och det använda kapitalet, hafva sedan uppdelats på

flera riktlinjer, af hvilka den första eller den af Pressler förfäktade
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^markränteläran^) (die Bodenreinertragslehre) kan sägas karaktäriserad

däraf, att skogsbruket betraktas begynna pä nytt hvarje gång marken

ligger kal, hvarefter det nya beståndet debiteras alla för dess uppdra-

gande och vård gjorda utlägg och kostnader med ränta på ränta fram

till den tidpunkt, dä genom afverkning den alstrade skörden (= bestån-

dets värde) frigöres, och då bokslut öfver det ekonomiska resultatet af

skogsbruket kan göras. Ett eventuellt öfverskott utöfver omkostnaderna

representerar de under hela uppväxttiden samlade, periodiskt ingående

räntorna på det för produktionen använda markvärdet. För att lämna

möjlighet till jämförelse mellan vid olika långa omloppstiders slut in-

flytande vinster, omföres den periodiska afkastningen till en årlig »mark-

ränta», hvars maximum betecknar det gynnsammaste ekonomiska resul-

tatet af skogsbruket. Häremot svarar sålunda den s. k. 'Omloppstiden

för Iwgsia markränta)!».

Dessa teoretiskt taget mycket intressanta beräkningsgrunder för

skogsbrukets bärighet visade sig emellertid i praktiken medföra vissa

betänkliga konsekvenser, hvarjämte det nya äskådningssättet sä hänsyns-

löst lancerades, att motståndare i mängd uppträdde och allt fortfarande

uppträda.

Ett af de svagaste momenten i läran ligger otvifvelaktigt i det rent

subjektiva valet af räntefoten för utgifternas hopsummering, hvilken fak-

tor dock på grund af de långa tidrymder, som förflyta mellan sådd och

skörd, har den allra största betydelse för resultatet. En utbetald kultur-

kostnad ä 40 kr. bokföres t. ex. vid loo är till följande värden, allt

eftersom olika räntefot användes:

Räntefot 2 % 4 % 6 %
Beräknade kulturkostnader 290 2,020 I3i572 kr.

Härtill skola förvaltningskostnader m. m. påföras, hopräknade på

samma subjektiva sätt, hvarför skogsbrukets bärighet, på detta sätt be-

räknad, ofta måste förefalla rätt j^roblematisk, åtminstone om man jäm-

för den af hufvudsakligen räntor bestående utgiften med den behållning,

som med mtvarandc virkespris kan vinnas ur ett på detta sätt grund-

lagdt bestånd, utan att detta i någon mån i praktiken får ge anledning

till yrkande på nedläggande af denna viktiga näringsgren, hvars fortbe-

stånd bland annat ansetts böra garanteras af statsmaktarna genom lag-

stadgad skyldighet att sörja för återväxt.

Pä svenska förhållanden med våra till skänks erhållna urskogar och

själfsädder, med vår höga räntefot samt med vår bristfälliga skogssta-

tistik, som äfven för kulturskogar omöjliggör nästan alla utredningar

både öfver netllagda kostnader och erhållna virkespris och virkesskördar,
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ha PressLERS ursprungliga teorier och beräkningsmetoder också haft

ytterst litet inflytande, då t. ex. en så väsentlig faktor i systemet som
grundläggningskostnadernas debitering med ränta bestämdt måst afvisas

äfven af annars utpräglade ränteifrare.

Jag anser därför onödigt att nu ingå på de oegentligheter, som en

praktisk tilläiiipmng af dessa teoretiskt till synes välgrundade synpunkter

i vissa fall kunna medföra.

Den inför denna förening och äfven annorstädes lancerade ekono-

miska nya riktlinjen för det svenska skogsbrukets planläggning i ränta-

bilitetens tecken har mycket litet gemensamt med ofvanstående Press-

lerska markräntelära. hvars namn man enligt mitt förmenande med orätt

velat låna, men hvars grundidé man släppt, i och med att man uppgif-

ver den beståndsvisa bokföringen med ränte- pä ränteräkning frän sådd

till skörd. Det af Norrländska skogsvårdskommittén begagnade namnet,

penningrä7iteprincipen. upptager jag därför hellre till användning.

Med tanke på huru trädets och beståndets värdetillväxtprocent, så-

som vi nyss visat, är i ständig tillbakagång med tilltagande ålder, ha

penningränteprincipens förfäktare uppsatt som fordran ä skogsbruket, att

endast de träd borde få kvarstå i skogen, som visa sig genom sin till-

växt kunna lämna vanlig ränta å det värde, som genom trädets afverk-

ning och försäljning kan tänkas bli frigordt. Ur en i dagarna synlig skrift i

ämnet (E. ANDERS.SON: Ekonomiska principer för skogshushållningens

ordnande; Medd. fr. Sv. Trävaruexportför. igi2,h. 12, 1913, h. i) tillåter

jag mig följande citat: »Skogskapitalet skall alltså regleras så, att alla

dess delar äro räntabla, hvarför tecknet till att ett träd eller bestånd

skall afverkas är, att det icke längre växer räntabelt.» — — — Från

annat ställe taga vi: — — — »Konsekvensen är, att markränteläran

(»penningeränte») gifver ett i vanlig mening räntabelt skogsbruk-^ (kurs.

af förf).

Ehuru hvar och en, som har aldrig så litet fördjupad kännedom om
hvad som förut skrifvits i detta ämne, måste ställa sig förvånad och miss-

tänksam vid löftet om ett i vanlig mening räntabelt skogsbruk», vilja

vi dock med ledning af vårt exempel se till, huru organisationen och

afkastningen skulle ställa sig för ett antal skogsbruk, där dessa teorier

genomförts.

Besluta vi oss sålunda för att med yxan »reglera» bort alla träd,

som t. ex. ej växa med 5 % ränta — eller efter den räntefot, som förslags-

ställarna i de flesta exempel själfva valt — , så visar den nu publice-

rade undersökningen, att träden i regel skulle upphöra att växa med

5 °'n vid c:a 54 års ålder, hvilket sålunda skulle bli den normala afverk-

ningsäldern och omloppstiden i ett dylikt skogsbruk. Den häremot sva-
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Ställt sig bestämdt afvisande mot penningränteteorierna, i det skick de

nu framlagts af sina anhängare.

För att emellertid fortsätta granskningen och se, huru löftet om
»räntabilitet i vanlig bemärkelse» kommer att infrias, sä beror ju resul-

tatet naturligtvis helt och hållet på det kapital, hvartill inkomsten sättes

i procentförhållande. Värdesättes emellertid detta kapital enligt den hos

oss otvifvelaktigt vanligast förekommande metoden, nämligen sä, att

hvarje afsättningsbart träd beräknas apteradt till timmer och andra gängse

sortiment, hvilka värderas efter gängse ortspris med afdrag för huggning,

körning, flottning m. fl. direkta afverkningskostnader, hvarefter marken

åsättes ett visst, lågt gångbart pris — här 30 kr. pr hektar — samt de

icke afverkningsbara ungskogarna under 30 års ålder ett värde af 50

kr. pr har i genomsnitt, hvilket sista höftade värde kan motiveras dels

med nedlagd kulturkostnad dels med 30-äriga beståndets till 67 kr. upp-

skattade saluvärde, så ter sig räntabiliteten på följande sätt, allt efter

högre eller lägre minimitillväxtprocent fordras hos skogens äldsta (sämsta)

träd eller bestånd:

I
3 4 5 6 7 %

Fordrad minimir.Hnta hos hvarje träd (omloppstid) , , ,£ » / , / o\ / \ /" n^ ^ HH ;| (^^) (-62) (54, j-^s) (44) (ar)

Erhållen nettoafkastning pr hektar 7'°o 4.?o 2,50 0,90 — o 20 kr.

Användt kapital 280 19S 150 122 105 kr.

Skogsbrukets nettoräntabilitet 2,50 2,27 1,67 0,74 (förlust) o "(j

Häraf framgår, att därest detta, speciellt bland icke skolade skogs-

män så godt som allenarådande sätt att bestämma kapitalets storlek,

användes, hvilket mycket väl kan anses ange den vanligaste synpunkten

på tillgångarnas värde, så uppvisar ingen omloppstid hvad vi i Sverige

skulle vilja kalla »räntabilitet i vanlig bemärkelse». Vare sig äldsta

(sämsta) beståndet växer med 3 eller 7 %, når räntabiliteten för skogs-

brukets på detta sätt beräknade samtliga tillgångar ej upp till fulla 3 %,

hvilket är en så godt som allmängiltig företeelse, dikterad af biologiska

tillväxtlagar och prisbildningar på olika sortiment.

Härtill vill jag emellertid än en gång foga den reservationen, att

häraf ingalunda framgår att i skogsbruket skulle vara omöjligt att uppnå

högre räntabilitet än ofvan antydts. Ty förutom den här behandlade

löpande räntabiliteten, som utrönes genom att jämföra årets nettoafkast-

ning med de samtidigt efter gängse salupris bit för bit uppskattade

tillgångarna eller den s. k. »produktionsfonden», har skogsbruket en

afsevärdt högre total räntabilitet, hvilken yttrar sig däruti, att genoin

allmänt stegrade virkespris och genom den förbättring i egendomens till-

stånd, som en väl ordnad skogsförvaltning undan för undan måste åstad-

komma med därigenom uppkommande årlig förbättring i nettoinkomsten,
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en värdestegring hos hela egendomen äger rum af högst betydande om-

fång. Denna värdestegring, som ansetts utgöra ända till 2 % årligen,

kan emellertid ej tillgodogöras annat än i uthålliga för längre perioder

pågående skogsbruk, men spelar för dylika en mycket viktig roll, ehuru

den knappast kan bidraga att skänka ränta i /uin/ii^ bemärkelse för korta

ränteperioder.

Ytterligare bör särskildt observeras, att, om man afverkar alla träd, som

ej längre afsätta en värdeökning enligt viss fordrad procent, så kommer

man med stegrad räntefordran ned till allt lägre afverkningsålder och

omloppstid samt ?iås bevisligen förr eller senare i hvarje skogsbruk den

omloppstid, då de reducerade inkomsterna ej jörmå täcka de för skogens

uthålliga skötsel nödvändiga utgifterna, utan skulle ett försök att bedrifva

ett på detta sätt »planlagdt» skogsbruk för skogsägaren medföra ärlig

direkt förlust. I vårt exempel började sådan förlust infinna sig vid för-

sök att stipulera c:a 7 % minimitillväxt hos enskilda bestånden mot-

svarande c:a 44 årig omloppstid,men kan gränsen mellan inkomst- och för-

lustbringande skogsbruk teoretiskt taget ligga vid hvilken omloppstid och

minimitillväxtprocent som helst. På svaga marker i Norrland med dåliga

tillväxt- och afsättningsförhållanden samt dålig flytförmåga hos virket

torde man säkert kunna framleta en mängd skogar, där man ej ens kan

påyrka en minimitillväxt af 2 % motsvarande kanske 120- ä 140-årig

omloppstid utan att riskera att nå fram till ett jämviktstillstånd med

årlig förlust, om uthållig skötsel där skall bedrifvas. Detta gränsfall med

en omloppstid med årlig förlust, liksom exemplet härofvan i sin helhet

visar, att intet som helst fast samband råder mellan de enskilda trädens

värdetillväxtprocent och den räntefot, hvarmed skogsbruket i sin helhet

förräntar i detsamma engagerade kapital.

Oberoende af huru kapitalet bestämmes, riskerar man nämligen all-

tid att vissa omloppstidei bli förlustbringandc, trots att hvarje enskildt

träd och bestånd procentuellt växer fullt tillfredsställande, och represen-

terar virkesförrådet i ett dylikt fall, till följd af alltför stark utglesning

eller för låg ålder, ett alltför litet kapital med alltför liten absolut af-

kastning för gäldande af vissa för afifärens drifvande nödiga minimikost-

nader. De procentuellt taget mindre vinstgifvande äldre och medel-

ålders beständen behöfvas därför ofta kvar i skogen, så länge de

nämligen åstadkomma Jiög absolut produktion, detta för att ge affären

tillräcklig bredd och omfattning till fördelning och bestridande af nödiga

administrationskostnader, anordnande af transportleder m. m. eller med

ett ord för att på ekonomiskt fördelaktigaste sätt tillgodogöra afkast-

ningen och skapa nya värden. Dragas de »tyngre» årsklasserna ur affä-

ren, kan resterande sedan ej längre effektivt skötas, utan måste ett d)-likt
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skogsbruk tillsvidare nedläggas, med alla däraf följande sociala ekono-

miska rubbningar för de personer och inrättningar, som däraf kunna

stå i beroende.

Den föreslagna metoden att planlägga skogsbruket på negativ väg,

d. v. s. genom borttagande af alla träd, som sluta växa lika fort som

den med trädens årsringbredd föga samhöriga och för olika tidsperioder

och olika länder växlande bankräntefoten fordrar, visar sig sålunda full-

ständigt böra frånkännas rättighet att kalla sig riktlinje för rationell

skogsvård, eftersom den helt enkelt ej i ringaste mån bekymrar sig om
huruvida det »reglerade» skogsbruket kan reda sig på de rester af skog,

det tilläfventyrs kan få behålla, sedan »regleringen» är öfverstökad.

Som konsekvens af dessa »penningeränteprincipers > tillämpning i

praktiken, torde man kunna förutspå uppkomsten af ett i hög grad

nnderkapitaliseradt skogsbruk med små och osäkra vinster samt ytterst

dålig räntabilitet. Om denna olägenhet kan uppvägas genom bättre pen-

ningetillgång för andra näringar, måste detta först klart bevisas, innan

skogsbruket tiregleras'» på antydt sätt, ty sedan är det för sent att på

länge bota.

Emellertid torde af min förutnämnda uppsats tydligt framgå, att

dessa ränteteoriers framkomst till stor del härleder sig från bristande

eftertanke frän dess framställares sida, hvilket förklarar mycket af den

bristande öfverensstämmelsen mellan teori och praktik. Dels har man

nämligen aldrig gjort sig mödan att uppställa någon fullständig kalkyl

för skogsbrukets räntabilitet, dels har man i det allmänna resonemanget

afglönit eller åtminstone alldeles felaktigt behandlat ett sä pass viktigt

konto som allmänna omkostnader. Man har nämligen helt enkelt förbi-

sett det tvifvelaktiga nöjet att besitta ett virkesförråd, där visserligen

hvarje träd växer med 5 %, men där administrationskostnaden för affä-

ren i sin helhet samtidigt uppgår till 6 %. Dessutom har man genom

vissa nedskrifningar af skogsegendomens värde skaffat sig ett kapital af

lagom storlek, så att en på papperet mycket lysande räntabilitet uppstått.

Genom afskrifvande af omkostnaderna och en del af kapitalet, har

löftena om det räntabla skogsbruket t. o. m. formulerats så, att eftersom

det äldsta (sämsta) beståndet växte med vanlig ränta, samt de yngre än

bättre, så måste mer än vanlig ränta kunna påräknas af ett efter

tillväxtprocenten regleradt skogsbruk, medan vi däremot nyss visat att

inga garantier ens finnas mot direkt årlig förlust.

Emellertid måste man nu ha fulla skäl att hoppas, att denna öfver-

ilade och matematiskt ohållbara teori snart måste försvinna från alla

diskussioner om uthålligt bedrifvet skogsbruk.

För att ej bli missuppfattad vill jag emellertid genast tillfoga, att

I
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detta aflifvande endast t^jäller de framförda oliållbara och missvisande

räntekrafven, men att vi skulle söka bedrifva vårt skogsbruk utan hän-

syn till kostnader och engagerade kapital ligger naturligtvis fjärran så-

väl frän min egen som säkerligen också från alla andra skogsmäns

åskådning.

För att vi emellertid skola kunna skydda oss mot såväl »högsta

afkastningslärans» öfverkapitaliscnng som »penningränteprincipernas»

U7idcrkapitalisering måste vissa positiva (ej som ofvan endast negativa)

beräkningsmetoder införas, afseende kontroll öfver kapitaltillsläppningen

i skogsbruket och jämförelse med de uppnådda resultaten.

En god stomme för dylika beräkningar har jag trott mig finna i

de riktlinjer, som under allra sista åren framförts hufvudsakligen af Mar-
Tix, ScillFFEL och Glaser, samt i den arbetsmetod jag vid min nu

framlagda undersökning själf användt. Kärnpunkten i metoden kan sägas

ligga däri, att det för olika tänkta skogsbruksmetoder behöfliga kapitalet

samvetsgrant uppskattas och järaföres med den nettoinkomst, som af

samma skogsbruk är att vänta. Med ledning af denna kalkj-l öfver

skogsbrukets olika möjligheter, har man sedan tillfälle att utvälja och

söka genomföra den kombination mellan kapital och afkastning, som i

hvarje fall anses gynnsammast, hvarefter resultatet genom årlig bokföring

kontrolleras.

Den häremot svarande omloppstiden torde möjligen kunna göra

skäl för namnet »omloppstiden för bästa räntabiliteten», dock ej att för-

stå så, att man nödvändigt måste besluta sig för att stanna vid den

tidpunkt eller omloppstid, där den teoretiskt utredda räntabiliietskuriian

kulminerar eller når önskad höjd, utan kan lika mycken hänsyn behöfva

tagas till skogens nuvarande tillstånd, till önskad hög nettoinkomst, till

skogsbrukets sammankoppling med industrier samt till möjligheten att

medelst förbättrade skogsbruksmetoder eller förändrade afsättningsför-

hållanden m. m. ändra räntabiliteten i önskad riktning.

Att det kapital, som i jämförelsen skall ingå, bör bestå af markens

värde samt allmanna saluvärdet (marknadsvärdet) af alla bestånd, som
vid afverkning lämna öfverskott, sedan huggning och utfrakt betalts,

därom äro alla, som yttrat sig i frågan, ense. Att ungskogarnas värde

af somliga sättes lika med omkostnadsvärdet, men af andra föreslås till

erhållande genom interpolering, samt att markvärdet af vissa författare

beräknas lika med handelsvärdet men af andra lika med hushållsvärdet

(enligt t. ex. Faustmanns formel) inverkar föga på resultatet. Hufvud-

saken är, att alla värdegrupper samvetsgrant upptagas till sina allmänna

värden, oberoende af om dessa genom omedelbar realisation kunna lös-

göras. Jag vill här sålunda uttryckligen häfda, att öfvervägandet icke
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gäller spörsmålet om skogsbrukets nedläggande eller fortsatta bedrifvande

utan dess planläggning för ordnad drift, hvarför alla subjektiva afdrag

för »ränteförluster under realisationstiden», »skyldigheten att företaga

kultur efteråt» m. m. som vid affärsöfverlåtelscr eller sköfling kunna

behöfva tagas i betraktande, äro alldeles främmande för denna kalkyl

öfver det uthålligt bedrifna skogsbrukets lämpligaste jämviktsläge. Att

de årliga kostnaderna för administration, kultur och skatter m. m. skola

fråndragas ärliga inkomsten är däremot själfklart.

Vår nu gjorda undersökning gaf följande resultat på enligt olika

omloppstider årliga organiserade skogsbruk :

'

Omloppstid 40 50 60 70 80 90 100 110 120 år

Nettoinkomst (förlust) 1,49 4,09 6,29 8,<x> 9,40 10,48 11,37 11,98 kr.

Kapital 91 129 1S4 252 325 402 481 560 63S »

Räntabilitet o 1,15 2,22 2,49 2,46 2,34 2,18 2,03 1,85 %

Gifvet är ju, att jämviktsläget ej endast bör pröfvas i sitt beroende

af omloppstiden, utan till kalkylen hör äfven att granska olika skogs-

bruksmetoders samt andra ekonomiska faktorers inverkan på skogens af-

kastning och räntabilitet. En af mig gissningsvis utförd försökskalkyl

öfver införandet af krongallring i stället för hittills tillämpad läggallring

gaf t. ex. följande förbättrade räntabilitet:

(Jinloppstid 60 70 So 90 100 1 10 år

Räntabilitet 2,33 2,71 2,73 2,71 2,60 2,48 %

Dåliga småvirkespris förskjuta räntabilitetens maximum till afsevärdt

högre ålder o. s. v.

Utförandet af dylika statiska utredningar faller uteslutande på den

väl skolade fackmannens lott. När det emellertid sedan gäller att med

ledning af den gjorda utredningen bestämma den omloppstid och öfriga

skogspolitik, som för hvarje särskildt skogsbruk inom den gifna ramen

af tänkbara fall skall anses mest passande, då är fackmannen ej längre

den ensamt bestämmande, utan måste ägaren, eventuellt stundom den

skolade nationalekonomen rådfrågas. Det kan ju nämligen ej förnekas,

att det inom vissa gränser måste vara ägarens viljeakt, som bestämmer

huru mycket kapital, som han i sitt bedrifna skogsbruk vill samla och

behålla. \

' Den härvid använda formeln har Martin gifvit följande utseende:

.\ + D — (c + v)p= 100 — \_'^i

B + N '

där A är = inkomsten från hufvudafverkning, D = inkomst från gallring, c årlig kultur-

och v = årlig förvaltningskostnad, B = markvärde och N = virkesförrådets värde.
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Ansvaret hos fackmannen upphör dock icke med utredningens af-

levererande, ty hans skyldigheter som rådgifvare kvarstå oförminskade.

Härvid bör bland annat beaktas den gamla regeln, att alla häftiga

öfvergångar från en befintlig väl genomförd omloppstid medföra svåra

rubbningar i skogsbrukets ekonomi, hvarför omläggningar böra före-

komma hutVudsakligen då större olägenheter kunna exakt påvisas, och

bör sedan omförandet till det nya tillståndet så godt som alltid endast

ske successivt.

När det gäller att afgöra lämplig omloppstid och behandlingsmetod,

är det — sade jag nyss — af flera skäl ej alltid säkert, att man bör

stanna på den punkt, där den teoretiska utredningen pekar på maximum

af räntabilitet. Dels kunna nämligen omständigheter tvinga till från-

gående af de rent ekonomiska synpunkterna, dels är den framlagda ut-

redningen ej fullt uttömmande, när det gäller val mellan t. ex. två om-

loppstider med lika räntabilitetsprocent. Sålunda gaf oss vårt exempel

samma räntabilitet, 2,3 °o, för både 60- och loo-årig omloppstid, men

en bestämd skillnad finnes t. ex. däri, att den förra skulle ge c:a 4 kr.,

med den senare 10,50 i årlig afkastning.

Jämför man säkerheten i företaget, så blir skillnaden äfven härut-

innan rätt stor. För den 60-åriga oinloppstiden skulle nämligen de all-

männa omkostnaderna utom afverkningskostnader uppgå till 56, men för

loo-årig endast till 30 % af bruttot. Medräknas jämväl alla utbetalningar

för huggning, körning, flottning m. m., så skulle för 60-årig omloppstid

utbetalningarna kunna beräknas till c:a 78 %, men för loo-ärig till 56

°o af försäljningarna. InträtTar t. ex. strejk eller svåra drifningsförhållan-

den, såsom under denna vinter skett, är ju ej osannolikt, att omkost-

naderna skulle kunna stegras med t. ex. 20 % öfver det vanliga. Vi

äro då ett sådant år uppe i c:a 94 % utgifter för 60-årigt, men 67 %
för loo-årigt skogsbruk. Skulle samtidigt ett krisår inträda i marknaden,

blir ju vinstmarginalen än knappare för det på uteslutande småvirkes-

drift baserade skogsbruket, hvarför dess räntabilitet i längden kan vän-

tas afsevärdt understiga den stabilare omloppstiden.

Granska vi på detta sätt våra skogsbruks afkastningsbetingelser,

torde man i allmänhet kunna konstatera en tämligen obetydlig föränd-

ring hos räntabilitetssifiVan för en hel mängd, ett flertal decennier om-

fattande omloppstider, hvarför någon viss bestämd tidpunkt ej kan ut-

pekas såsom för produktionens afbrytande och trädets afverkning afgjordt

lämpligast, utan beror denna tidpunkt i mycket stor utsträckning på yttre

ekonomiska intressen, skogsbruket har att tjäna.

Företagas dylika och andra liknande objektiva öfverväganden, skola

vi också helt enkelt finna hittills saknade motiv för de medellånga om-
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loppstider och moderata skogsbruksmetoder, som det sunda ekonomiska'

förnuftet utsofrat och i praktiken användt i alla civiliserade länder, tvärt

emot alla ytterlighetsträfvanden i både ena och andra riktningen.

Så länge det sålunda ej dfvertygande och ovcderläggiigt hevisals. att

skogsbruket genom sin låga, löpande räntabilitet skulle ziara en för Sve-

rige så onaturlig och fördärflig näriyigsgren (!), att minsta möjliga kapi-

tal bör tilldelas detsamma, så länge måste vi anse oss ha rätt att som
mal för våra sträfvanden uppsätta ett •>' skogsbruk med bästa möjliga rän-

tabilitet-». Blir detta fastslaget, kunna vi med lugnt samvete nedlägga

den nu förda striden för att sedan ägna våra krafter åt större och tack-

sammare uppgifter.

B. Diskussion.

Skogschefen Henrik Petterson: Det yar icke något gladt budskap, som
inledaren gaf oss, då han som resultat af sina undersökningar pä medelgod

mark i mellersta Sverige meddelade, att han icke vid någon omloppstid funnit

högre räntabilitet än 2,49 %. Häraf skulle som konsekvens följa, att det

icke går för sig att uppdrifva det kapitaliserade värdet af årsafkastningarna

ens sä högt som realisationsvärdet, eller med andra ord, att skogen under an-

gifna förhållanden ständigt sväfvar i fara att sköflas. Ett dylikt uttalande är

så mycket mer nedslående, då det kommer frän en man, som visat att han

både vill och kan gå till botten med ett skogligt problem, och som därtill

förklarar sig biträda sträfvandet efter räntabilitet, hvarför man kunde hafva

all rimlig anledning förmoda, att han vid undersökningen uppmärksammat de

möjligheter till räntabelt skogsbruk, som verkligen tinnas.

Emellertid är situationen visst icke så mörk, som inledaren framställde

den, hvilket en närmare granskning af hans eget material snart ger vid handen.

Vi tinna, att inledaren konsekvent värderat årsafverkningen med afdrag för

allmänna omkostnader, men förbisett samma omkostnader vid värderingen af

det skogskapital, som man begär, att årsafverkningen skall förränta. Tabellen

å sidan 92 af inledarens uppsats i tidskriften visar för t. ex. 70-årig omlopps-

tid en räntabilitet af 2,49 %, hvilken erhållits genom att sätta en nettobe-

hållning af 6,29 kr. per hektar i procentförhållande till ett kapitalvärde af

252 kr. Nettobehållningen 6,29 kr. är återstoden, sedan från skördens värde

kr. 11,21 afdragits allmänna omkostnader med 4,92 kr. I kapitalvärdet ingår

dels 202 kr. såsom rotvärdet af saluduglig skog utan något som helst afdrag

för allmänna omkostnader, dels sammanlagdt 50 kr., hvilka utgöra det beräknade

värdet af icke saluduglig skog och marken.

I fråga om afdraget för allmänna omkostnader gjorde föredraganden nyss

det påpekandet, att här är fråga om uthålligt skogsbruk, och att man därför

vid värdering af skogskapitalet icke behöfver taga hänsyn till de kostnader,

som erfordras för skogskapitalets realisation pä en gäng eller till den kultur-

kostnad, som efter realisationen blefve nödvändig. Jag tror, att man ser saken

klarast, om man diskuterar den ur bägge dessa synpunkter, alltså under för-

utsättning af dels ögonblicklig realisation och dels uthålligt skogsbruk.

Om vi för detta ändamål återgå till uppgifterna för den 70-åriga om-
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loppstiden, sä erinra vi oss, att vid ärsafkastningens värdering afdragits för

allmänna omkostnader 4,92 kr. Denna post finnes närmare specificerad ä

sidan 90 och innehåller den för förvaltning 1,20 kr., bevakning 0,95 kr.,

kulturer 0,53 kr., fasta skogsarbetare 0,96 kr., skatter och onera 0,78 kr. och

diverse 0,50 kr., allt årliga omkostnader vid uthållig drift jjer hektar af hela

skogsarealen.

Af dessa omkostnader måste större delen utgå äfven vid en ögonblicklig

realisation. En sådan kan icke företagas utan vare sig förvaltning eller be-

vakning, och sannolikt är att båda dessa utgiftsposter per har räknadt blefve

afsevärdt högre vid en realisation än vid fortsatt drift. En sköfling af hela

skogstillgången förutsätter med nödvändighet kulturer, som säkerligen blifva

dyrare än vid successiv afverkning. Så ha vi utgiften för fasta skogsarbetare.

Inledaren beräknar, att en dylik fast skogsarbetare uträttar ett årligt arbete

för 800 kr., och att han kostar jordägaren i medeltal 125 kr. ärligen, mot-

svarande en indirekt arbetslön, som uppgår till 15,6 % af den kontanta.

Vid skogens afverkning på en gång räcka naturligtvis de fasta skogsarbetarna

ej till, utan måste främmande folk inkallas, och dä blir arbetet minst dessa

15,6 % dyrare än förut, hvartill hänsyn måste tagas vid realisationsvärdets

beräknande. Ej heller frän skatter går sköflaren fri som bekant. Allt som
allt, en sköfling af en hel skogsegendom är ej möjlig, utan en hel del be-

tydande kostnader af det slag, som lektor Jonson inräknat bland allmänna

omkostnader för årsafverkningen, men förbisett vid skogens värdering.

Värderar man återigen skogen efter dess s. k. teoretiska realisationsvärde,

d. v. s. utan hänsynstagande till den ökning af vissa omkostnader och minsk-

ning af andra, som åtfölja skogens totalafverkning, så är det utan vidare

klart, att alla de omkostnader, som lagts på den årliga afverkningen också

måste läggas på kapitalet för att man skall få fram ett riktigt förhällande

dem emellan. Svårigheten är då endast att rätt fördela dessa allmänna om-
kostnader på de olika åldersklasserna, så att skogskapitalets belastning blir

rätt afvägd. Detta är ett viktigt och intressant problem, och jag begagnar
tillfället uttala min tacksamhet till lektor Jonson för det arbete han nedlagt

pä denna frågas lösning, äfven om jag måste protesera mot hans sätt att

bearbeta sitt material.

Gä vi så till de i beräkningen införda värdena pä ungskogen och marken,
så äro dessa godtyckligt uppskattade och hafva därför ej obetingadt vitsord.

Det är emellertid gifvet, att om man med vissa beräknade ungskogs- och

markvärden endast får en räntabilitet af 2,49 %, så är detta ett bevis på att

uppskattningen varit för hög. Häremot har inledaren beträffande marken in-

vändt, att ett värde af 30 kr. per hektar är en man och man emellan ofta

nämnd låg siffra, men visar detta endast, att praktiken vid sin uppskattning

af markvärdet tagit hänsyn till en beräknad framtida prisstegring, som in-

ledaren bortsett frän.

Det är heller icke troligt, att praktiskt folk skulle vilja köpa skogsmark
till ett pris, som gjorde ett räntabelt skogsbruk därpå omöjligt. Den anförda

siffrans riktighet bestrider jag därför helt och hållet. En undersökning af

markvärdet å en skog med de af inledaren antagna förhållandena, utförd efter

den ränta pä räntametod, hvarom nyss talats, visar också vid en antagen

räntefot af 3 % markvärden, som, beroende på skötseln, växla mellan 5 och

30 kr. Jag har därvid tänkt mig olika slag af gallringar, men det blir i alla

SkogsvHrdsforeniiigens Tidskri/t. altm. delen. igt.J. 20
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fall ett positivt markvärde. Med 5 % ränta kan jag däremot icke komma
fram till ett positivt markvärde, om kiilturkostnaden skall beräknas så högt

som 40 kr. per hektar, och detta anger enligt min uppfattning, att det på dylik

mark ej skulle bära sig att nedlägga 40 kr. per har pä kulturer, om man ej

hade att förutse någon prisstegring, utan finge man där sköta skogen genom
själfföryngring eller göra så billiga kulturer som möjligt.

Det är här vi komma fram till det, som i praktiken mest skiljer oss ät.

Den, som likt inledaren satt till sitt mål att eftersträfva högsta möjliga netto-

afkastning, så långt detta låter sig göra utan afsevärdare nedsättning af skogs-

brukets räntabilitet, ställes allt för ofta utan möjlighet att praktiskt taga stånd-

punkt till frågan, om en viss åtgärd är riktig eller icke, och kommer här-

igenom ofta att sakna de impulser till handling, som ett direkt underord-

nande under aftarslifvets vanliga regler skänker. ()m vi, som i krafvet på
räntabilitet se en ofrånkomlig fordran, finna att skogsbruket med en viss an-

ordning ej bär sig, sä draga vi häraf omedelbart den slutsaten, att åtgärder

måste vidtagas för att få det att bära sig. Det blir ett tvång att se till hvad

som kan ändras och huru man skall föra saken framåt.

Jag tror mig härmed ha antydt, att en närmare granskning af lektor

Jonsons material ej för till de slutsatser han däraf dragit. Hans siftVor visa

icke, om de behandlas med urskillning, att ett räntabelt skogsbruk är omöjligt,

utan att man har den största utsikt att föra det igenom. Jag tror därför

icke, att vi som verka för räntabilitetskrafvets erkännande, ha någon orsak att

känna oss atiorda ur diskussionen eller aflifvade — jag minns ej hur termen

löd — utan vi kunna lugnt arbeta vidare pä att i det praktiska lifvet söka

föra fram ett efter vanliga begrepp räntabelt skogsbruk och sålunda göra vår nä-

ring verkligt berättigad äfven ur ekonomisk och icke endast ur social synpunkt.

Länsjägmästare Carbonnier: Lektor Tor Jonson förutskickar visserligen

att hans analys hufvudsakligen afser omloppstidens inverkan pä kapitalanhop-

ningen, afkastningen och räntabiliteten i skogsbruket samt utesluter ur diskus-

sionen nya metoder för skogens uppdragande, värd och förädling.

Dä emellertid som resultat af undersökningen äfven framhälles, att ingen

omloppstid uppvisar en räntabilitet enligt hvad vi i Sverige kalla vanlig

räntefot, och uppgifterna sålunda kunna blifva vilseledande, torde ett förtyd-

ligande vara behöfligt, nämligen, att med den skötsel, som våra skogar i ut-

hålligt bruk hittills varit underkastade, ingen omloppstid uppvisar en ränta-

bilitet enligt hvad vi i Sverige kalla vanlig räntefot. Häraf framgår dä, att den

af lektor Tor Jonson förebragta utredningen ingalunda utgör ett bevis för att

räntabiliteten är omöjlig att uppnå. Helt annorlunda hade det varit, om han

utfört sina undersökningar pä skogar, som under tillräckligt läng tid varit un-

derkastade den behandling, som förkämparna för räntabelt skogsbruk måste

fordra. Sädana skogar finnas dock knappast. Då premisserna sålunda varit

oriktiga, förlora slutledningarna sitt värde som bevis för omöjligheten af att

i skogsbruket ernå nöjaktig räntabilitet. Undersökningen har dock sitt stora

värde, som hufvudsakligen ligger däruti, att därigenom just framstår, huru man
ej bör sköta skog, och att hjälpgallringarna äro det kraftigaste medlet att

höja räntabiliteten. I e.xemplet hade ju enligt uppgift endast användts läggall-

ring, hvilken är af ingen eller ringa betydelse och numera allmänt frångåtts

och ersatts af kraftigare gallringar, med relativit tidigt ingripande i öfverbeståndet.
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Frånsedt gallringarnas inverkan kan man dock med fog göra åtskilliga

anmärkningar mot själfva utredningen. Sålunda finner man, att realisations-

värilet är för högt, alldenstund skogsodlingskostnaden och vid realisation di-

rekt utgående skogsaccis och skogsvårdsafgifter, ej fråndragits detsamma. Kul-

turkostnaden, som vid uthållig skötsel beräknats till 40 kr. per hektar, kan

vid realisation ej beräknas lägre än till 50 kr. Skogsaccis och skogsvärds-

afgift utgör 3,^ '„ af rotvärdet, i detta fallet det beräknade värdet. Omkost-

naderna för förvaltning och bevakning böra kunna nedbringas och blifva i hvarje

fall mindre pä enskilda skogar. Genom förenkling i förvaltningen, större

arbetsintensitet torde denna utgiftspost äfven beträffande de allmänna skogarna

kunna nedbringas i förhållande till siffrorna i utredningen.

Anmärkningsvärda äro afsättningsförhällandena, hvilka kunna betecknas

som synnerligen ogynnsamma, ja, man kan nästan säga äro mera undantag

än regel för landet söder om Ualälfven. Möjligheterna att vinna afsättning

för pappersved inverkar högst väsentligt på priset för smådimensionerna, hvilka

härigenom få ett helt annat och högre värde. Detta inverkar ju ej direkt

på e.xemplet, alldenstund med det högre priset också följer högre realisations-

värde. För räntabiliteten har det däremot den största betydelse, då värdet af

äfven det första gallringsvirket blir relativt stort, hvilket helt naturligt ej är

fallet, då detta ej kan värdesättas som annat än kolved.

Då jag nyligen varit i tillfälle att verkställa undersökningar liknande de af

lektor Tor Jonson relaterade i hufvudsak enligt samma metoder, som af honom
användts, men de skogsbestånd, som varit föremål för undersökning, aldrig

varit underkastade ordnad skötsel utan under de senaste 60 åren upprepade

gånger planlöst dimensionsblädats, kan hufvudresultatet möjligen vara af in-

tresse. Skötseln af skogarna '
i fråga kommer framdeles att baseras på pro-

duktion af pappers\ed.

Omloppstid 40 50 60 70 80 år

„, .. , j slutafv. I, si 7,5) i.sl 1,4) 1.3I
Skörd;,..., ;i,7 1,9 /2,i 2,2 /?,./

( hjalpg. o,2J o,4J o,6( 0,8

1

i,ij

Nettovärde kr. 2,51 3,66 4,37 5,2.; 5,,vv

Virkesförråd kbm. ... 26 39 47 55 60

Virk:s- o. markkapital 90 iii 153 192 228

Nettoränta % 2,.so ,?,jr) 2,85 2,70 2,55

Jag har användt samma siffror för de allmänna omkostnaderna, som
Lektor Tor Jonson utom för fasta skogsarljetare, där någon sänkning blif\it en

följd af den högre afkastningen.

Det är emellertid att märka, att marken på grund af för ringa slutenhet

hos bestånden i fråga i detta fallet ej är fullt utnyttjad, hvilket in\erkar på
de absoluta resultaten.

Räntabiliteten kulminerar redan vid 50 är beroende på den jämförelse\is

ringa värdeökningen af dimensioner med tilltagande groflek.

För de mindre och de medelstora enskilda skogarna kan utgiftsposten

minskas med minst 25 X, då kostnaderna för förvaltning och bevakning ej

få och behöfva bli så höga, som de af lektor Tor Jonson beräknade. En dylik

minskning i utgifterna inverkar genast betydligt på räntabiliteten.

' I Jönköpings l-in.
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Omloppstid 40 50 60 70 80

Vid minskning af ut

gifterna med 25

Vidminskningaf ut-l-, .. ,

., j" 'Nettoranta
gifterna med 50 % J

Nettoränta % 4,15 4,40 4,15 3,30 3,00

5<5o 5.45 4,30 3'9o 3,50

Vid samtliga dessa undersökningar har räknats med femårig föryngrings-

tid, äfven detta en för räntabiliteten ogynnsam faktor, hvars borteliminerande

skulle stärka denna. Den naturliga föryngringen har i detta afseende en

mycket viktig roll att fylla, och det förvånar mig därför, att lektor Tor Jonson

anser dess tid vara förbi, dä det snarare torde vara motsatsen. Men det är

att märka, att man med naturlig föryngring ej dä afser den själfsådd, som
erhälles frän fröträd i vanlig bemärkelse, ty det kan jag hälla med om, att

man på denna väg i synnerhet med våra ogallrade bestånd ofta fått vänta

allt för länge på resultat, och att de ej ledt till åsyftad verkan.

Den naturliga föryngringsmetod, som jag åsyftar, är något helt annat. Med
denna skall öfvergången mellan det föryngringsbara beståndet och äterväxten

gå i en sammanhängande följd omärkligt. Detta möjliggöres genom den från

hitills gällande praxis helt olika behandling, som beståndet under hela uppvä.xt-

tiden kommer att underkastas, tidigt börjande, gradvis starkare hjäljigallringar,

som slutligen öfvergå i ljushuggning, då föryngringen samtidigt inledes. Genom
denna behandling blir såväl bestånd som mark, det förra förberedt för frösätt-

ningen, den senare mottaglig för fröet. När fröäret inträffar, beror det blott

på ])åpasslighet att draga full nytta af detsamma genom i rätt tid utförd mark-

beredning och utglesning af beståndet. Jag vågar äfven framkasta, att den

tidpunkt ej är allt för långt aflägsen, då man just vid föryngringstill fallet

genom näringstillförsel kommer att ytterligare främja denna, i första hand

påförande af ett jämförelsevis sä billigt jordförbättringsmedel som kalkmjöl.

Nyttan af hjälpgallringarna är allmänt erkänd och bevisad af bl. a.

Schwappach och Martin. Den senare framhåller jämväl den naturliga för-

yngringens företräden, hvilka göra sig märkbara ej blott genom minskade

kostnader utan genom den höjning i afkastningen, som moderträden komma
att lämna, hvilket senare blir så mycket märkbarare, som föryngringen kommer
att inträffa vid jämförelsevis låg ålder. I Baden, Wurtemberg och Bayern an-

vändes naturlig föryngring i mycket stor skala och med goda resultat.

Vi böra i vårt land kunna genom hjälpgallring vinna ännu bättre re-

sultat än i t. ex. Tyskland, dä vi oftast arbeta med biandbestånd. I tallbe-

stånden finnes ju oftast gran som underväxt, möjliggörande starkare gall-

ringar, än som från biologisk synpunkt vore möjligt i rena tallbeständ, hvar-

jämte förekomsten af björk verkar markförbättrande, allt företräden, som det

gäller för den praktiska skogsmannen att kunna fullt utnyttja.

Krafvet på räntabilitet vid handhafvandet af skogskapitalet är ofrånkom-

ligt. Detta är dock ej liktydigt med att en viss på förhand bestämd ränte-

fot redan nu måste vara normerande för förvaltningen, hvilket vore lika obe-

tänksamt som att pä nuvarande ståndpunkt förneka möjligheten af räntabilitet.

Mycket återstår ännu att klargöra i detta afseende, innan slutdomen kan

fällas. Härutinnan nödgas vi nog gå våra egna vägar, byggda pä själfför-

värfvad erfarenhet, ty den tyska skogshushållningen, som eljest varit i många
afseenden en förebild följer oss, följer i detta afseende andra gninder. Tysk-
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land är ett träimporterande land, som dessutom är kapitalstarkt. Uess sträf-

van blir att söka inom landet producera det egna behofvet, äfven om detta

skulle ske på bekostnad af räntabiliteten, däraf tillämpningen af högsta af-

kastningens teorier. För oss blir det ett helt annat förhällande, ty trä och

produkter af trä äro våra viktigaste exportartiklar. Det är därför vår skyl-

dighet att sköta våra skogar på ett sådant sätt, att produktoinskostnader ej

iifvcrstiger försäljningskostnaden, hvilket mycket lätt inträffar, om man end ist

siräfvar efter högsta afkastningen.

Jag kan därför för närvarande instämma däruti, att skogen bör skötas

på ett sådant sätt, att den lämnar sin ägare, det må vara stat, bolag eller en-

skild person, hög absolut nettoafkastning och samtidigt nöjaktigt förräntar i

skogsbruket engagerade kapital.

Vi få emellertid ej nöja oss härmed. Vi måste lära känna de faktiska

förhållandena, hvilket endast kan ske genom väl planlagda försök och nog-

granna undersökningar af de faktorer, som härvidlag spela in.

Jägmästare Ernst Andersson : Bland de kalkylationsfel, som af skogschefen

Petterson påvisats i lektor Jonsons utredning af skogsbrukets räntabilitet, fäster jag

mig särskildt vid herr Jonsons beräkning af realisationsvärdet och det däraf föl-

jande felet i räntabilitens-resultatet. På grund däraf att lektor Jonson icke

gjort klart för sig, hvad som menas med reahsationsvärde, har han i stället

kommit att begagna ett bruttovärde, som med 26 ä 132 % öfverstiger det

värde, som skogen vid realisation kan gifva i behållning. Därigenom att

kapitalet upptages för högt, blifver afkastningen, beräknad i procent af kapi-

talet, missvisande och för låg. Af dessa tydligt felaktiga kalkyler har herr

Jonson sedan dragit en massa slutsatser, som han, i saknad af kännedom om
de gjorda kalkylationsfelen, anser allmängiltiga. Dessutom, och det är egent-

ligen dit jag ville komma, har han mot en bakgrund, som består af dessa fel-

aktiga satser, gjort en t>kritisk belysning af den förda diskussionen angående skogs-

brukets räntabilitet n (sid. 102 och följande). Därvid är han rätt onådig och

utbrister till sist (sid. 108): -nså som räntabilitetskrafvel nu senast framförts här

i Sverige, står det, hvad uthålligt skogsbruk beträffar, på matematiskt fullkomligt

ohållbar grunda. Detta pompösa uttalande är för öfrigt ställdt direkt till mig,

hvarför jag ber att fa bemöta detsamma.

Då lektor Jonsson beslutat sig för att från sin kateder utslunga ett sådant

påstående, borde han först hafva öfvertygat sig om hvad det är han kritiserar.

Lämpligt hade äfven varit om han relaterat det af mig formulerade räntabilitets-

krafvet, då 2 år förflutit efter dess offentliggörande. För att klargöra huru

missriktad herr Jonsons kritik i detta fall verkligen är, återgifver jag från för-

eningens tidskrift 191 1, sid. 296, allm. afdelningen min formulering al ränta-

bilitetskrafvet:

Den har följande lydelse:

»öd det alltså gäller att genom uthållig afkastning åstadkomma ett resultat,

som ur räntabilitetssynpunkt är minst lika godt som det, snin genom skogens hastiga

realisation åstadkommes, måste det få anses som lämpligt, att del kapital, på hvilket

ränta skall betalas, är just det nettovärde, som genom en sådan hastig realisation

kan åstadkommas, i-ealisationsnettovärdet, hvilket motsvarar det belopp, som kan fås

för det nfverkade virket, minskadt med afverkningskostnad, ränta under afverknings-

lidcn, administration, skatter m. m. för realisationsaffären äfvensom erforderlig kultur



!94 DISKUSSION.

,1 de afverkade tnarkenia.i> Häraf framgår att det kapital, hvarpå jag begär

ränta, är det verkliga realisationsvärdet och alls icke det bruttovärde herr

Jonsson behagar gifva namn af realisationsvärde.

Om nu icke denna formulering varit nog tydligt, hvilket jag tycker den

är, kunde lektor Jonson omedelbart i fortsättningen funnit ett exempel ])ä en

kalkyl öfver realisationsvärdet, i hvilken kostnaderna äro specificerade, och vidare

uppdelade på direkta och indirekta kostnader. Jag tager mig friheten anföra äfven

den kalkylen:

»Det virke, som vid afverkning erhålles, är efter utdrifning och transport

till förädlingsverk värdt kr. 235,000: —

.

Kostnader:

Köpeskilling kr. 100,000: —
Utdrifning och flottning » 80,000: — 180,000: —
Administration » 20,000: —
Skatter ;

» 5i°°°: —
Kulturk. o. ränta å fröträd o 5)°°°: —
I års ränta å köpeskilling » 6,000: -»-

i/„ 9 » » öfr. kostnader 100,000 » 3,000: —
Div. kostnader '> 1,000: —
Risk och vinst » 1 5,000: — 55,00 0: —

Kronor 235,000 :

—

M bruttovärdet kr. 235,000: —
skola alltså betalas direkta kostnader: drifning och flottning » 80,000: —

och återstår »rånetton kr. 155,000: —
hvaraf yttcrhgare afgå indirekta kostnader Vr. 55,000: —

Återstår »netto-netto» kr. 100,000: —

»

Dessa 100,000 kronor betecknas af mig som det realisationsvärde, hvarä

skogen bör lämna ränta. Det måste väl också anses, att ett så beräknadt

värde öfverensstämmer med begreppet realisationsvärde.

Nu har lektor Jonson på sid. 93 och 96 i sin afhandling meddelat,

att han utan tvekan anser det s. k. realisationsvärdet böra i ett fall som detta

läggas till grund för värderingen af den saludugliga skogen, detta utan någon

slags förklaring af hvad kan menar med realisationsvärde. Skillnaden mellan

herr Jonsons och mitt realisationsvärde i ofvanstående kalkyl är de indirekta

kostnaderna, som uppgå till ej mindre än 55,000 kronor.

Herr Jonson förutsätter alltså, att en realisation skall kunna försiggå

utan förvaltning, genom arlfctare, körare och flottare, hvilka skulle utföra

realisationen. Huru detta skall utfalla, och huru han vid realisationen skall

slippa ifrån att betala skatter, kulturkostnader m. m. m. m., torde han få

svårt att förklara. För en enda årsafverknings uttagande beräknar han där-

emot högst betydande sådana kostnader, snarare öfver- än understigande de af

mig beräknade. Denna brist på harmoni i kalkylen gör, att ett visst antal

träd, som under rubriken »saluduglig skog» upptagits till, exempelvis 155

kronor, vid afverkning icke lämna mera än 1 00 kronors behållning. Sä grund-

ligt har herr Jonson misstagit sig på begreppet realisationsvärde. Jag protes-

I
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terar dels mot förfarandet att i en athandling, som gör anspråk pä vetenskap-

lighet, sä fullständigt gä ifrän vedertaget språkbruk och heräkningssätt, dels

emot herr Jonsons sätt att kritisera mina uttalanden utan att öppet meddela,

att mina förutsättningar, som tydligt angifvits, äro helt andra än hans. Icke

med ett ord omnämner herr Jonson, att han lagt ett för oss nytt begrepp under

sitt uttryck realisationsvärde; man måste gä igenom hans siffror för att komma
underfund därmed. Den definition, som skulle fordras för ett rätt förstående

af herr Jonsons realisationsvärde, saknas alldeles.

För skog med 8o-ärig omloppstid, d. v. s. en skog som består af frän

I—80 är lika fördelade åldersklasser, U])pgifver herr Jonson följande värden

per hektar:

mark 30 kr.

icke realiserbar skog 18 »

realiserbar skog 277 » (bruttovärde)

Summa 325 kr.

Arsafverkningens bruttovärde å rot är pr hektar 12,76 kr., hvaraf skola

betäckas

indirekta kostnader med 4,76 kr.

och återstår nettovärde ä rot 8,00 »

görande 2,46 procent af värdet på i hektar. Jag skall som hastigast korrigera

denna kalkyl.

De indirekta kostnaderna 4,76 kr. utgöra 37 procent af bruttovärdet ä

rot. Under antagande att en realisation af skogskapitalet drager samma pro-

portion indirekta kostnader (omkostnader), som realisationen af ärsafverk-

ningen, skall bruttovärdet ä den realiserbara skogen härofvan, 277 kr., sänkas

med 37 procent eller 102 kr., hvarvid realisationens nettovärde visar sig uppgå
till 175 kr. per hektar. Denna summa är det minimikapital, som enligt min
lormulering af räntabilitetskrafvet skall förräntas medelst nettoafkastningen, 8

kronor, som utgör 4,6 procent af skogsvärdet, 175 kr. men endast 2,46

procent på herr Jonsons bruttovärde, 325 kronor, allt per hektar. Detta kan

synas som ett blott och bart jonglerande med siffror och det kan medgifvas

att det så är, men jag ber få påpeka, att det icke är jag, som gjort mig
skyldig härtill, då jag endast visat, hvilken ränta den af herr Jonson uträk-

nade nettoafkastningen utgör pä skogens realisationsvärde, beräknadt så att

det motsvarar hvad en realisation skulle gifva, hvilket värde är det minimi-

belopp, pä hvilket skogen måste lämna ränta, för att det icke skall vara direkt

vinstgifvande att sköfla skogen.

Dä årsafverkningen af herr Jonson sä beräknats, att skogens virkeska]Mtal

till såväl kvalitet som atkastningsförmåga bibehälles, allt under det kulturkost-

naderna bestridas med 50 kr. pr hektar af hvarje års bruttobehällning, sä

underhåller och föryngrar skogen sig själf och lämnar därutöfver 8 kr. per

hektar i afkastning, hvadan anledning icke finnes att debitera ränta på kultur-

kostnad och icke realiserbara bestånd, hvilket herr Jonson gör, då han in-

räknar ett värde å icke realiserbar skog i det värde som skall förräntas. Där-

emot finnes anledning debitera ränta pä markvärdet, i den mån sådant före-

finnes. Är räntan 4 procent, kan skogsafkastningen, 8 kr.
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kapitaliseras till 200 kr.

Då skogen har ett värde af 175 t>

återstår markvärde 25 kr.

Häraf skulle framgå att den af herr Jonson beräknade ärsafkastningen

af 8 kr. utgör 4 procent ränta på 200 kr. som motsvaras af

skogens realisationsvärde 175 kr.

markvärde 25 »

Till denna skogsafkastning på 4 procent kommer emellertid den \ärde-

ökning, som det till kvantitet och kvalitet bibehållna virkeskapitalet undergår,

hvilken kan beräknas till i procent årligen, summa 5 procent.

Jag hoppas, att herr Jonson nu medger det berättigade uti hela denna

korrigering, dels pä grund af mina är 191 1 tydligt framlagda förutsättningar,

dels i allmänhet på grund af den betydelse man ur spräkbrukssynpunkt måste

tillägga uttrycket realisationsvärde, som, dä han använder det i alldeles ny be-

tydelse åtminstone förtjänat en definition. Om en sådan gifvits och herr

Jonson således påpekat, att hans siffror icke äro tillämpliga för kritik af före-

gående diskussion om skogens räntabilitetsmöjligheter, skulle hans prestige som
opartisk forskare ovillkorligen vunnit härpå.

Med eller utan herr Jonsons medgifvande anser jag bevisadt att den af

herr Jonson beräknade skogsafkastningen vid 80-årig omloppstid utgör 5 %
ränta på det verkliga realisationsvärdet i st. f. 2^/2 procent, som herr Jonson

velat göra troligt.

Det vill alltså synas att krafvet på räntabililet, sådant det senast (d. v. s.

före herr Jonson uppträdande) framställts i Sverige, är fullkomligl hållbart vid

So-årig omloppstid, med den skogsbeskaffenhet, den skötsel och de afsättnings-

förhållanden, som äro rådande å Malingsbo-skogarna. Dä å dessa skogar stora

räntabilitetsmöjligheter finnas, som ännu icke fullständigt utnyttjas, i det att

reglering af slutenheten och af beståndens dimensionssammansättning antingen

sker endast i otillräcklig grad eller ock helt och hållet negligeras, så .synes det

icke alltför djärft att antaga, det en sådan räntabilitet kan uppnås äfven vid

90- och 1 00-årig omloppstid.

Den meningsskiljaktighet herr Jonson gent emot mig gör gällande be-

träffande de indirekta kostnadernas fördelning saknar all betydelse i detta hän-

seende, då det rör sig om omloppstider mellan 80 och 100 är. Huru om-

kostnaderna skola fördelas pä olika dimensions- och åldersklasser är en alldeles

särskild sak, och medger jag gärna, att min. fördelning, sotn kade ett atmat

ändamål än herr Jonsons, är allt för generell och outvecklad för herr Jonsons

syfte. Men mina anmärkningar mot herr Jonsons kalkyl gälla icke hans för-

delningsgrunder, ehuru äfven dessa kunna diskuteras på ett mera sakligt sätt,

än han gjort, utan mina anmärkningar gälla, att herr Jonson icke alls pålagt

några som helst omkostnader pä realisationen, men däremot mycket stora sädana

kostnader för årsförvaltningen, hvilket gör att ärsafkastning och kapital icke

blifva jämförbara. Herr Jonson utför dock en detaljerad jämförelse, så som
om de vore jämförbara. Denna jämförelses resultat ligger i de uträknade af-

kastningsprocenterna, hvilka ligga till grund för alla herr Jonsons vidtom-

lattande slutsatser och lagar.

Emellertid finna vi, att realisationsvärdets afkastningsprocent icke följer

de lagar herr Jonson uppställt. Vid riktig beräkning af realisationsvärdet är
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den 5 procent vid 80 är och högre vid lägre omloppstid. Alltså är herr

Jonsons viktigaste slutsats, att realisationsvärdet vid alla omloppstider visar

sig större än skogens kapital\'ärde vid uthållig drift såväl efter 4 som 5 procents

räntefot, ffluktli;.

Professor Heckscher: Jag hade hoppats att kunna befria de närvarande

frän att höra pä mig vid detta tillfälle, och jag tar till orda endast af det

skäl, att lektor Tor Jonson formligen utmanat mig till strid, hvarvid jag icke

ansett mig berättigad att underlåta att upptaga den kastade handsken. I

sammanhang med svaret pä hans kritik anser jag mig dä böra tillse, huru den

tankebyggnad är uppförd, pä grund af hvilken han kommit till sitt slutresultat.

I lektor Jonsons tryckta uppsats finnes, såvidt jag kan förstå, två princi-

piella formuleringar af hans ståndpunkt. Den första står på sidan 70 och

lyder: »Det är önskvärdt att skogen lämnar sin ägare hög absolut nettoaf-

kastning och samtidigt nöjaktigt förräntar i skogsbruket engagerade kapital.»

Den andra formuleringen kommer i slutet af uppsatsen pä sid. 109 och lyder:

i Högsta möjliga absoluta nettoafkastning eftersträfvas, sä långt detta låter sig

göra utan afseimrdare nedsättning af skogsbrukets räntabilitet. » Dessa två

formuleringar äro icke blott sins emellan oförenliga, utan dessutom hvar för

sig felaktigt tänkta; och denna oklarhet har ytterligare skärpts af den tredje

formulering, talaren gifvit sina yrkanden i sitt muntliga föredrag. Jag styrkes

däraf i den uppfattningen, att ingen af de principer, som bestrida räntabili-

tetskrafvet, låter sig formuleras på ett logiskt sätt. Inledaren begär på det

första stället en »nöjaktig» räntabilitet och är tillfredsställd med »hög» af-

kastning, — hvad nu det månde betyda; på det andra stället talar han där-

emot om »högsta möjliga» absoluta nettoafkastning och vill blott att ränta-

biliteten ej skall undergå »afsevärdare nedsättning» — i jämförelse med
hvilken måttstock får man icke veta. I första fallet skall räntabiliteten alltså

vara nöjaktig, d. v. s. normal, i det senare fallet skall åter afkastningen vara

den högsta möjliga och räntabiliteten få vara hur låg som helst, om den blott

ej »afsevärdare» sänkes. Det är enligt min uppfattning en fullkomlig brist

på öfverensstämmelse mellan dessa båda formuleringar. Men kanske ännu
värre är, att ingendera ens tagen för sig är logiskt möjlig. Jag t\iHar icke

på att den ärade inledaren är matematiker — själf är jag det icke — men
jag har onekligen fått ett visst tvifvel om hans förmåga af matematiskt tän-

liaiiiie, då jag ser honom pä detta sätt binda ett kraf vid tvä af hvarandra

på detta sätt oberoende maxima. Detta är som om man ville begära att få

reda på Sveriges längsta ocli rikaste man — om de äro olika personer, hur

skall man dä reda sig? Det är fullständigt omöjligt att uppställa kraf pä maxi-

mum af såväl räntabilitet som absolut afkastning — man måste välja ettdera. Vill

man ha en räntabilitet motsvarande den normala räntefoten, sä måste den
synpunkten anläggas i första rummet, och sedan kan man fråga : hvilken är

den högsta afkastning som kan erhållas vid denna räntefot. l'ä samma sätt

kan man yrka på den högsta afkastningen i första rummet och sedan begära
den högsta räntabilitet, som kan upppnäs under denna förutsättning. Men
genom att ställa de båda maximikrafven som likaberättigade bredvid hvar-

andra låter man frågan liksom bli söndersliten mellan tvä vilda hästar.

Såsom principen blifvit formulerad i det muntliga föredraget har oklar-

heten om hvad föredraganden menar blifvit om möjligt ännu större. Talaren af-
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visar nämligen med stor skärpa, om jag rätt fattade honom, hvad han kallade

»godtyckliga fordringar pä räntabilitet från skogsbruket, som ej rättar sig

efter sina ägares förvärfsbegär». Med den tankegången måste väl alla ränta-

bilitetskraf vara orimliga. Eller skulle man vid 2 '/j % ränta icke få tala

om förvärfsbegär, utan endast vid 5 %': Om krafvet på räntabilitet utgår

från ett otillständigt förvärfsbegär, hvarför dä ägna den en tanker Och hvar-

för går dä inledaren så strängt tillrätta med anhängarna af just denna stånd-

punkt, herrar öfverjägmästarna Welander och Wallmo, hvilkas nationaleko-

nomiska synpunkter han förklarar »omöjliga i hvarje nutida samhälle/), och

anser dem, »närmast böra betraktas som en otidsenlig kvarlefva frän skogs-

hushållningens barndomsdagar»? Om räntabiliteten skall uteslutas, skall den

uteslutas fullständigt, och för min del föredrager jag nästan en sådan konse-

kvent ståndpunkt framför en för tanken omöjlig kompromiss.

Jag måste emellertid understryka, att det nu endast är fräga om
diskussionens principiella idgångsputikt. I det praktiska lifvet kan man natur-

ligtvis aldrig tänka sig att realisera ett räntabilitetskraf pä några bråkdels

procent när. Vid 70 års omloppstid sättes procenten i lektor Jonsons tabell VI

till 2,49, vid 80 års omloppstid till 2,46. Att någon praktisk människa skulle

våga yttra sig om huru han bör lägga sin affär för att öka räntabiliteten med
0,03 % är en orimlighet; det är icke möjligt att göra sådana beräkningar på
förhand. Kan man komma så långt, som att göra beräkningar på 0,3 eller

V2 y<> "^''' ^^ f^"" ™^" ^^'^ yixi. glad. Därför menar jag, att när man upp-

ställer det teoretiska krafvet pä normal räntabilitet, afses därmed icke, att

man skulle kunna få denna samma räntabilitet exakt hvarje år, utan det är

endast en nödvändig utgångspunkt, hvarigenom man gör klart för sig hvad

man vill, och sedan får man se, hur pass noga verkligheten kan forma sig

efter den princip, som man uppställt. Men svagheten i lektor Jonsons tanke-

gäng är att han synes ha uppgifvit klarheten i själfva utgångspunkten.

Om lektor Jonsons mening nu emellertid i verkligheten är, att han af-

står från krafvet på räntabilitet till förmån för krafvet pä största absoluta af-

kastning, då måste man absolut begära något slag af förklaring, hvarför han in-

tager denna mot all annan ekonomisk verksamhets principer stridande ståndpunkt.

Hvad är det som föranleder honom hälla på absolut afkastning och icke pä
den relativa? Hvaije antydan därom saknas, och saken blir ännu oförklar-

ligare, dä han (sid. 97) uttryckligen förklarar sig biträda sträfvandet efter

räntabilitet, hvilket man väl omöjligt kan göra, om man låter räntabilitets-

krafvet stå tillbaka för något annat.

Allt detta hänvisar på en brist i tankegången ; och jag kan icke under-

trycka det omdömet, att lektor Jonson lämnat ifrån sig den principiella frågan

i samma skick som han tog emot den — möjligen något litet fördunklad.

Emellertid vill jag gifva det lifligaste erkännande ät det faktiska ma-

terial, som här frambragts. Jag är säker om att personer, som bättre än

jag kunnat bedöma materialets värde, dela min uppfattning, att det skall blifva

till stort gagn, när det nu blifvit framlagdt. Möjligheter finnas och äro

kanske delvis redan realiserade i riktning af att därigenom komma till större

klarhet beträffande vissa punkter. Men en annan fråga är, om lektor Jonson

dragit ur dem några slutsatser angående skogens verkliga räntabilitet och

om han i så fall dragit dessa slutsatser riktigt.

Han konstaterar — och som det synes med en viss tillfredsställelse —
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att räntabiliteten af skogarna, hvilken omloppstid man än väljer, aldrig upp-

går till mer än 2 1/2 % Det är det glädjande budskap som han bringar

Sveriges skogsägare. Andra befara väl närmast, att skogsägarna däraf skola

hämta anledning att i ännu högre grad än hittills sköfia, och kunna därför

ej hälsa resultatet med samma glädje. Men därmed må vara huru som helst

— resultatet .ställer vidare i och för sig mycket stora anspråk på människans

tro. Det finns, sä vidt jag vet, icke några andra kapitalföremål, som i läng-

den icke kunna blifva räntabla, helt enkelt därför, att deras kapitalvärde

beror af hvad de afkasta. Lektor Jonsons slutsats måste därför anses i högsta

grad osannolik, att icke säga mera. Hvarpå hans felkalkyl beror, skall jag

icke inlåta mig pä i detalj — i hufvudsak har det redan skett af föregående,

därtill mera kompetenta talare — men jag vill påpeka det grundläggande

misstaget, att han räknar med ett realisationsvärde, som icke kan realiseras.

Han upptager det växande beståndet till ett tänkt värde pä grund af dess

virkesmassa med tillägg af markvärde, utan att ta i betraktande, hvilket afdrag

detta värde måste undergå för att komma pä marknaden — ehuru han gör

motsvarande afdrag för afverkningsvärdet vid uthålligt skogsbruk. Det är

detsamma, som om en industriidkare vid öfvervägandet om han icke borde

rifva en byggnad för att sälja tomten skulle värdera teglet efter dess saluvärde

utan hänsyn till hvad det kostade att rifva byggnaden. Lektor Jonson drager

t. ex. ifrån årskostnaden för fasta skogsarbetare, vid uthålligt skogsbruk, men
gör ej motsvarande afdrag för realisation af skogen; och han räknar med be-

vakning vid afverkningen i det förra fallet men ej i det senare. Han upp-

tager vidare kulturkostnad i skogsbruk men ej vid realisation, ehuru hvar och

en, som afverkar, enligt gällande skogslagar skall bringa marken i växtligt

skick; och han ser bort från alla skatter vid realisation — men endast då
— ehuru t. ex. skogsaccis utgår på samma sätt vid båda slagen af afverk-

ning. Det allra betänkligaste är dock kanske, att han räknar med ett mark-

värde, som icke kan uppstå, för såvidt icke räntabilitetet föreligger — ty

hur skulle någon vilja ge något för en mark, pä hvilken ingen lönande verk-

samhet kan bedrifvas? Ingen nationalekonom kan acceptera ett sådant sätt

att resonera. — Dessa anmärkningar har jag framställt med allt erkännande

af de siftror, som framlagts.

Jag kommer till sist till lektor Jonsons anmärkningar mot mig. Jag måste

dä konstatera, att han grundligt missförstått mig, trots att han säger om de af

mig formulerade punkterna, att ett missförstånd pä förhand måste anses ute-

slutet. Min första punkt innehåller satsen, att den undre gränsen för skogens

kapitalvärde är dess realisationsvärde, och att följaktligen ett skogsbruk måste

förränta detta värde, om det ej vill framkalla sköfling. Lektor Jonson invänder

häremot, att skogens realisationsvärde i verkligheten är den öfre gränsen för

kapitalvärdet. Jag har icke bestridt, att så kan vara, det kan vara på en

gång den öfre eller den undre, d. v. s. sammanfalla med detta värde; men
det måste alltid vara den undre, ty så snart värdet tenderar att sjunka där-

under, framkallas sköfling. Detta är hvad jag sagt, och det menar tydligen

lektor Jonson också — ingen kan väl mena annat — hvadan anmärkningen

beror på en ren missuppfattnmg.

Min andra punkt anser han sig ha vederlagt genom sin anmärkning mot

den första; och jag kan då i min ordning anse mitt svar härpå som en

vederläggning af vederläggningen.
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Andra momentet i kritiken vänder sig mot mina tre följande punkter

och går därjjä ut, att jag skulle ha uteslutit de tor skogsbruket nödvändiga

omkostnaderna och endast räknat med bruttoafkaslningen. Lektor Jonson an-

för emellertid icke ett enda bevis för att jag endast skulle räknat med brutto-

tillväxten och icke med nettotillväxten; och han hänvisar själf till den not,

där jag berör utgifterna (dock utan att citera denl Genom att läsa upp

denna not (Ekonomisk tidskrift 191 2, sid. 275 not i) torde hela anmärk-

ningen bäst besvaras:

»För att undvika missförstånd må kanske sägas ett ord om behandlingen

af skogsbrukets utgifter. I den mån det gäller utgifter från och med afverk-

ningen falla de alldeles utanför, emedan skogsbruket som sådant har att

räkna med virkets värde på rot; och kostnader för utdrifning, lika väl som

exem])elvis växlingarna i gagnvirkesprocent för olika dimensioner, komma i

betraktande blott såsom påverkande värdet pä rot. 1 den män det äter gäller

kostnader för själfva skogshniket, ha de att behandlas på samma sätt som af-

kastningen, d. v. s. diskonteras (eller ackumuleras) efter gällande räntefot;

och det afgörande måste vara netloaftastniiigeii, sedan därifrån dragits det nu-

tida värdet af kostnaderna.»

Jag är ur stånd att fatta, huru någon kunnat missförsta en sådan formu-

lering, och måste därför med anledning af hvad lektor Jonson i sin uppsats

på sid. 105 uttalat — nämligen att jag efter att genom honom ha upplysts

om mitt väsentliga felgrepp pä frågan skulle framlägga ett beriktigande —
.svara, att jag i hvarje punkt vidhåller hvad jag sagt. Jag har alltid menat

nettoafkastningen och menar sä fortfarande.

Jag vågar till sist i all vördsamhet hemställa till Sveriges skogsmän —
jag är ju själf utomstående — om de icke skulle vilja taga i öfvervägande,

huruvida de icke ville göra sig fullt förtrogna med de för hela världens

affärslif normgifvande principerna genom studier i härför lämpliga national-

ekonomiska och handelstekniska arbeten. Jag vägar tro, att i längden ingen

kan taga skada häraf, och att Sveriges skogshushållning skulle ha gagn däraf

vågar jag förmoda. Stora problem, både teoretiska och praktiska, återstå att

lösa, sedan man enats om att icke längre förslösa krafter pä att bekämpa

räntabilitetskrafvet, som nu en gång icke låter sig afvisas, vare sig i det

bestående samhället eller i något, som vi ännu icke kunna skönja.

Lektor Tor Jonson: Om mina i inledningsföredraget framlagda synpunk-

ter i verkligheten skulle varit lika illa genomtänkta, som en af de föregående

ärade talarna pä sitt älskvärda sätt trott sig kunna konstatera, då skulle de,

det försäkrar jag, aldrig ha kommit till offentligheten.

Nu betraktar jag emellertid detta lilla inlägg med sin kanske något egen-

domliga form som ett tyst erkännande af, att min kritik öfver det matema-

tiskt felaktiga underlaget i de förut framförda s. k. »penningeränteteorierna»

gjort vederbörlig verkan, ty jag anhåller att få påpeka, att något försvar ej

presterats frän deras egentliga upphofsmans sida.

Hvad äter de gjorda invändningarna mot af mig själf använda beräk-

ningsmetoder beträffar, så vill jag här endast göra några smärre påpekanden

för att undanröja anledningar till möjliga missförstånd, under det att vissa rent

fackliga detaljer mera torde vinna på skriftlig ventilering, hvarför dessa delar

sparas tills vidare.
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Det synes mig, som om mänga invändningar, som här gjorts, framkom-

mit pä grund af att vederbörande ej förstått eller velat sätta sig in i den

begränsning jag både nu och i min föregående uppsats gifvit ämnet, hvars

omfäng är alltför stort för att genom en 40 sidors tiskriftsuppsats ens tillnär-

melsevis kunna uttömmas.

När prof. Heckscher vid ett föregående tillfälle önskade utredning dels

på massatillväxt och värdeökning för svenska skogar i olika åldrar, dels pris-

stegringen på olika dimensioner, dels ock en analys af den nuvarande ränte-

foten i Sverige, så har jag begränsat mig till den första af dessa och därmed

direkt sammanhängande frågor. Mitl öfvervägande gäller sålunda den skillnad

i afkastning af ett och samma skogsbruk, som en förändring af omlopps/iden

kan medföra, medan vissa herrar opponenter i diskussionen äfven villja införa

en hel massa andra, delvis fullkomligt främmande saker, t. ex. huruvida den

funna räntabilitetsprocenten kan vara nöjaktigt hög, för att det skall löna

sig att fortsätta med skogsbruk i Sverige, eller huruvida af mig äsatta skogs-

värden kunna anses motsvara en skälig köpeskilling o. s. v. Den första frågan

kan, enligt mitt förmenande, aldrig bli föremål för diskussion, då vi ej ännu

kunna yttra oss om mera än den löpande räntan, hvaremot allmänna förbättringen

i skogsegendomars tillstånd och värde tillsvidare endast tillnärmelsevis kan med-

tagas i kalkyl; och är sålunda skogsbrukets /o/ala räntabilitet och de frågor,

som däraf bero, fortfarande obekanta.

Den andra frågan, huruvida de af mig åsatta skogsvärdena verkligen

kunna uttagas vid egendomens sköfiing eller försäljning, ligger också utom

diskussionen nu. Att den af mig använda värderingsnormen står i full öfver-

ensstämmelse med de utredningar, som göras vid alla väl planlagda invente-

ringar af skogsegendomars tillgångar, vägar jag be,stämdt påstå, och att just

denna norm måste anses vara den allra lämpligaste för det ändamål, hvartill

resultaten skolat användas, nämligen till kalkyl angående olika omloppstiders egen-

skaper, skall jag i en kommande uppsats mera utförligt bevisa.

Om däremot egendomen skolat värdesättas t. ex. för försäljning, skulle

jag otvifvelaktigt ha kommit till helt annan värdesumma, emedan en köpare

i regel ej kan betala högre summa, än hvad han genom egendomens afkast-

ning sedermera kan få förräntad efter en viss ofta af honom själf bestämd ränte-

fot. Allt efter köparens personliga duglighet och förmögenhetsställning samt

efter den olika användning egendomen kan väntas fä, kunna naturligtvis en

oändlig mängd olika stora saluvärden motiveras, om så önskats, men, som

sagdt, mitt öfvervägande gällde nu en helt annan sak än saluvärdering, näm-

ligen omloi)pstidbestämning. Som ett bevis för att rätt väsentligt skilda frågor

här föreligga, ehuru båda förutsätta värdering af skog, vill jag nämna, att

denna del af skogsvetenskapen vid vissa tyska högskolor uppdelats pä olika

discipliner med en lärare i Waldwertrechnung ock en annan i For.stliche Statik.

Någon anledning att på grund af nu gjorda påpekanden frångå den af

mig frän början använda värderingsnormen har jag sålunda ej, och vill jag

framdeles visa, hurusom tvärtom vissa af de framkomna jämkningsförslagen

helt och hållet sakna värde.

Endast i en sak vill jag göra ett visst medgifvande och det är, att min

användning af termen »realisationsvärde» såsom uttryck för virkesförrådets

åsatta värde kanske är mindre lycklig, då en mindre uppmärksam läsare af

min uppsats möjligen häraf kan fä den felaktiga uppfattningen, att detta värde
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i sin helhet, för hvilken skog som helst och när som helst, helt enkelt kan

netto uttagas och öfvertlyttas till annan penningeplacering. För att undvika

dylikt missförstånd, vill jag därför nu påpeka, att denna betydelse ej inlägges

i sagda term, ty speciellt pä större egendomar kan detta värde vara mycket

svåråtkomligt genom direkt afverkning och försäljning, då forcering kan med-
föra afsevärda värdenedsättningar. Min afsikt med termen »realisationsvärde»

är att för beståndet få fram en värdesynpunkt i motsats dels mot omkostnads-

värdet, erhållet genom summering af grundläggningskostnader med ränta, dels

mot kapitalvärdet erhållet genom beräkning af framtida inkomster. Detta

»realisationsvärde», är sålunda ej något direkt uttryck för det nettobelopp, som
genom skogens sköfling under alla förhållanden kan uttagas. Fall finnas dock

otvifvelaktigt, då realisering till detta jiris kan låta sig göra äfven af egen-

domen i sin helhet, ehuru tanken på dylik sköfling naturligtvis är fullkomligt

främmande för det resonemang, som sysslar med olika omloppstiders inbör-

des räntabilitet.

Jägmästare Petterson anmärkte nyss, att jag skulle ha beräknat bestän-

dens värde å rot för högt, emedan några allmänna omkostnader ej skulle på-

lagts för virkets tillredning och utfrakt m. m. Detta yttrande torde bero på,

att anmärkaren ej läst rätt innantill, ty i min instruktion för värdesättningen,

sid. 77—78 är för kolen pålagdt 50 öre pr läst i »diverse kostnader», inne-

fattande tillsyn, kolemottagning m. m., och för timret ha för olika toppdimen-

sioner pålagts 0,6 ä 2 öre pr kbft för »stämpling, aptering, tumning, till-

syn m. m.», hvilket jag ansett förslå till att täcka de kostnader, som utöfver

arbetslönen för huggning m. m. oundgängligen medfölja en afverkning af en

rotstående virkesjjost. Om anmärkaren önskar diskutera summans rätta storlek,

är jag gärna med, men att posten är negligerad, tillbakavisar jag bestämdt.

En annan talare har velat pästä, att jag användt för låga pris ä smävirket,

som hellre borde apterats till pappersved än till kol. Jag vill härtill svara,

att man apterar ej virke till pappersved på skogar, där pris och afsättnings-

förhällanden såsom här lämna höi^re beliålhiing genom t. ex. kolning. Vinterns

pappersvedpris var, om jag minns rätt, 1 8 öre pr kubikfot toppmätning inom

bark, hvilket pris, om man undantager den egendomliga stipuleringen om topp-

mätning, åtminstone för Norrlandsälfvarna torde vara rätt normalt. Efter

afdrag för huggning, körning, flottning m. m. ger dock detta bruttopris lägre

behållning än kolning till 12 kr. per läst med gynnsamma utdrifningsförhål-

landen till välbelägna hyttor, hvarvid Säg öre per kbft midtmätning på bark

erhölls netto, ett pris som för dessa småvirkesdimensioner ingalunda kan anses

lågt, snarare tvärt om, därest skogsbruket ses i stort.

Anmärkaren tycks också ha glömt, att mitt exempel rör sig om skogar,

som beräknats innehålla c:a ^/, tall och endast '

'3
gran, hvarför det endast

skulle vara för skogar med särskildt gynnsamt läge för t. ex. propsförsäljning,

som afsevärdare höjning af småvirkets värde kan påvisas. Lika säkert är dock,

att mänga skogsägare ha anledning att afundas det nettoutbyte, som de klenaste

dimensionerna å Malingsbo betinga.

Jägmästare Carbonnier anmärkte, att jag icke utfört beräkningarna pä väl

vårdade arealer, utan pä skogar, som skötts mindre tillfredsställande. Möj-

ligen föreligger härvidlag kanske något missförstånd frän hans sida, dä näm-

ligen dessa skogar mycket länge stått under fackmässig värd, och ha de på

många håll rönt berättigad uppmärksamhet för sina jämna och vackra bestånd,
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hvilket äfven torde framgä af mina framlagda kubikmassesiffror. Den an-

märkning, jag i min uppsats gjort om skötseln, rör därför hufvudsakligen det

förhållandet, att de ännu ej hunnit omföras till sådant tillstånd, som moti-

veras af deras hastiga öfvergäng från kolskogs- till gagnvirkesdrift. Att en

fortsatt och förbättrad fackmässig värd, som ständigt följer tidens ekonomiska

kraf, här har ett synnerligen stort och tacksamt arbetsfält, ledande till afse-

värd förbättring i skogsbrukets totala räntabilitet, vill jag emellertid såväl

för dessa som för andra skogar på det lifligaste understryka, i all synnerhet

som jag själf sedan många är tillbaka sökt samla en del faktiska bevis och

sifferexempel på just denna sak, hvilka bevis jag sä småningom hoppas fä

framlägga.

Huru tillfredsställande detta faktum är för den totala räntabiliteten, sä

ändras emellertid härigenom föga det rådande jämviktsläget mellan skogens

kapital och ärliga afkastning. Lyckas man nämligen genom god beständsvård,

bättre tillvaratagande af virket, uppdragande af friskare och bättre slutna

bestånd m. m., höja värdet pä ärsafkastningen med t. ex. 50 %, så har

emellertid jämväl äfven näst äldsta beståndet och alla öfriga stående reserver

ökats i värde i ungefär samma grad, hvarför den löpande räntabiliteten, som
ej tager hänsyn till egendomens värdestegring, utan endast till det värde, som
vid en enda inventering förefinnes, med stor sannolikhet endast föga ändrat

sig. En del indifferenta och skadliga träd och bestånd ha ju uttagits ur skogen

och sålunda åstadkommit viss lättnad i kapitalkontot, hvarjämte den pä samma
areal uppnådda större driften bör tillåta ett relativt taget något billigare administra-

tionskonto än förut, men det fasta förrådet har följt afkastningens värdestegring.

Det bör sålunda ej ge anledning till någon förvåning, om skogsbrukets

löpande ränta jämfördt med tillgångarnas löpande värde, uppskattade enligt

härofvan använda grunder, i praktiken alltid måste utvisa ett förhållande, lägre

än i Sverige gällande vanlig räntefot. Detta förhällande regleras nämligen
till stor del af stränga biologiska tillväxtlagar, hvilka vi ej förmå upphäfva,

utan endast mer eller mindre väl utnyttja för våra personliga behof.

Någon talare yttrade nyss, att min framlagda undersökning skulle vara

olämplig såsom verkande afskräckande på skogsägarna. Detta yttrande har

jag ytterst svårt att förstå.

Därest talaren härmed menade, att skogsägarna borde hällas utanför och
i okunnighet om de frågor, som tackmännen behöfva dryfta för vinnande al

klarhet angående skogsbrukets rätta bedrifvande, så får han nog föga medhåll.

Tvärtom torde det endast gagna, att den intresserade skogsägaren själf blir

så grundligt som möjligt underkunnig om sin förmögenhets natur och skötsel.

Jag vill till och med pästä, att min förebragta utredning ofta bör vara i

hög grad nyttig för dem, som äga eller tänka köpa skog, dä mången där-

igenom torde fä en klarare blick pä den verkliga afkastningsförmägan hos

de tillgångar, som vid gängse värderingsmetoder uppgifvas tillhöra en skogs-

egendom. Härigenom böra rimligare pris erhållas för skogsegendomar, än
de som nu ofta betalas, hvilka mången gång absolut hindra egendomens ut-

hålliga vård mot rimlig ränta å köpesumman.
Om äter yttrandet afsåg, att en skogsägare skulle kunna missförstå ut-

redningens resultat och t. ex. förväxla den utredda partiella räntabiliteten med
skogsbrukets totalräntabilitet, hvarigenom allt för dålig tanke om skogsbrukets

bärighet skulle kunna uppstå, sä bör ett dylikt missförstånd knappast vara att
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befara med de upprepade påpekanden jag både nu och i det föregående gjort

angående den särstäUning i räntabilitetshänseende, som skogsbruket genom
dyrhetstillväxt och stora utvecklingsmöjHgheter intager gentemot andra näringar.

Att jag ej annat än i förbigående medtagit denna tilläggsränta beror

ju därpå, att den knappast behöfves, när man jämför olika omloppstider i samma
skogsbruk, hvarjämte material för dess mera exakta bedömande ej ännu står

oss till buds. Som ett enstaka exempel vill jag emellertid anföra, huru en af

våra bättre profytor på Malingsbo genom inrättande af flottled i ett enda

slag stegrades i värde med c:a 1,000 kr. pr hektar eller frän 1,800 till

2,800 kronor, motsvarande c:a 55 % värdestegring. Att skogsbruket i stort,

vid rätt skötsel och vid längre perioder kan uppvisa tillfredsställande ränta

håller jag sålunda för fullt sannolikt. Men äfven om en fortsatt objektiv

utredning mot förmodan komme att lyda på motsatsen, skulle jag hellre åtaga

mig den otacksamma rollen att söka grusa öfvardrifna förhoppningar på lätt-

förtjänta pangar inom skogsbruket, än jag vill ställa mig solidarisk med dem,

som utan någrafakthka bevis anse sig kunna utlofva snart sagdt hvilken räntabilitet,

som det kan falla en skogsägare in att fordra. Frän det löftet vill jag som
fackman och representant för undervisningen i hithörande frågor pä det allra

bestämdaste taga afstånd och låta det stå helt för deras räkning, som vågat

uttala detsamma.

Hvad till sist prof. Heckschers yttrande angår, dä han anser sig böra

ge uttryck för sin synnerliga förvåning öfver afsaknaden af en verkligt stor

och bärkraftig nationalekonomisk riktlinje i min föreslagna beräkningsmetod,

där jag söker tillgodose både hög afkastning och räntabilitet i skogsbruket,

så har han själf, som det tycks omedvetet, just pekat på åtminstone en af

orsakerna, hvarför en sådan riktlinje svårligen låter sig klart formuleras. Om
nämligen en lång serie af omloppstider uppvisa, praktiskt taget, ungefär sam-

ma räntabilitet, sä måste inom dessa gränser otvifvelaktigt andra synpunkter

än räntabiliteten tagas i öfvervägande vid val af skogsjiolitik, hvarvid jag i

allmänhet ansett den större och säkrare inkomsten vara att föredraga framför

den mindre. Att stipulera någon för alla tänkbara fall användbar regel är

dock, enligt mitt förmenande, under dylika förhållanden otänkbart. Det bör

bli skogens tillstånd och den uppgift, som den har att fylla, t. ex. husbehof

för jordbruk, matare af industri, ägarens förmögenhetsvillkor m. m., som här

i hvarje särskildt fall bestämmer.

Någon tro pä »patentmedicin» i denna fråga har jag sålunda absolut icke. EJ

heller känns det lockande för en icke fackman på det nationalekonomiska

området att framhäfva sig som profet i en fråga, som trots nära sekellånga

diskussioner fortfarande synes erbjuda skolade nationalekonomer en mycket

hård nöt att knäcka. Afven om ytterst varnande exempel pä andras misstag

ej funnes att tillgå, vill jag påpeka, att en praktisk skogsman af vissa orsa-

ker aldrig lika lätt kan tillåta sig att sätta ihop nya teorier i denna fråga,

som en teoretisk nationalekonom möjligen vägar. Uen förre kan nämligen

när som helst bli utsatt för, att behöfva tillämpa i praktiken, hvad han på

papperet utspekulerat, hvilken anledning till eventuella obehag och kitsligheter

den senare i regeln är alldeles befriad ifrån.

Vidare yttrade prof. Heckscher nyss, att han ej alls förstått den kritik,

jag i min uppsats ägnat några af hans äldre inlägg i denna fråga, och om jag

fattade rätt, anförde han som förklaring, att han ej vore matematiker.
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Om jag förut vetat detta, skulle jag utan större möda ha framställt min

kritik på betydligt utförligare och lättfattligare sätt, men då jag själf liksom

äfven alla de fackmän, med hvilka jag resonerat i denna sak, ansett iallet

påtagligt och klart, kunde jag aldrig tro annat, än att prof. Heckscher också

själf skulle fatta och erkänna sitt misstag. Detta synes hufvudsakligen ha

uppstått därigenom, att prof. Heckscher i sin uppsats gifvit vår skogsmate-

matiska term »värdetillväxtprocent» en dubbelbetydelse (quaternio termino-

rum). På ett ställe är den nämligen definierad och använd i samma bety-

delse, som skogsmän allmänt bruka, och synes också ett riktigt begrepp om
dess variationer föresväfvat författaren, men i konklusionerna på ett annat

ställe har termen gifvits en helt annan betydelse, möjligen i viss mån sam-

manfallande med Presslers s. k. »visarprocent», hvilken emellertid har helt

andra egenskaper och helt annat förlopp än värdetillväxtprocenten, hvarför

också de gjorda slutsatserna ej ens med ringaste grad af riktighet kunna byggas

på detta nya begrepp, som ej hittills af någon annan nämnts i diskussionen.

Felkällan är emellertid rätt försåtlig och har tydligen undgått en del andra

granskare, hvilka närmast bemött och bevisat de i praktiken ruinerande kon-

sekvenserna af de gjorda felsluten.

Det skulle till slut säkerligen för mången vara af stort intresse att få

höra, till hvilken preciserad omloppstid prof. Heckscher anser, att hans fram-

förda teorier leda i det konkreta fall, jag framlagt i mitt exempel.

Dessutom anhåller jag att fä framställa följande fråga, orsakad af på-

ståendet att prof. Heckscher verkligen intet har att återtaga i denna sak:

Anser prof. Heckscher att skogsbruket kan få sin nationalekonomiskt mest lö-

nande an7'ändning, om den nedgående värdetillväxtprocenten hos de enskilda träden

skulle tvinga till en omloppstid så kort, att skogsägareti själf ej skulle fä någon

som hälst behållning af skogsbruket i si?i helhet, utan allt ginge åt till omkostnader?

Detta fall är nämligen vid räknande med vanlig räntefot i praktiken långt

ifrån sällsynt, än mindre otänkbart.

Jägmästare O. Eneroth: Då fråga är om bedömande af ett skogsbruks ränta-

bilitet genom att jämföra skogens värde vid fortsatt, uthållig drift med dess

värde såsom sköfiad, kan enligt min mening jämförelsen endast hafva värde

för bedömandet af denna fråga, om de båda summor, som vägas mot hvarandra,

äro skogens värden i samma persons hand. Det torde då få anses som själf-

klart, att en jämförelse mellan skogens värde för ägaren vid fortsatt drift och

dess värde för honom och stat och kommun och förvaltnings- och bevaknings-

personal och de fasta arbetarna och en hel del leverantörer af diverse såsom

sköflad icke ger svar på frågan om skogsbrukets räntabilitet utan på något

helt annat. Kortast sagdt: man måste jämföra netto med netto och ej netto

med brutto. Jag har gjort ett försök att med användande af inledarens siff-

ror räkna mig till hvad ägaren af en tänkt normalskog skulle kunna få anse

som sitt rena netto vid driftens nedläggande och skogens totala sköfling och

kommit till det resultatet, att den normala Malingsbo-skogens årliga nettoaf-

kastning utgör

vid 70-årig omloppstid 4,7 %
> 90-årig » 4,17 % och

» 1 20-årig » 3,5 %
Sko/rsv^rds/oreningens Tidskrift, altm. delen. Jgtj. ? I
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af det värde ägaren kan få ut som netto af resp. normalskogarna vid deras

sköfling. Med hänsyn tagen till dels de relativt höga värdena pä smävirket

vid Malingsbo och dels den svaga gallring beständen där under växttiden

undergått, torde man kunna vara berättigad att hoppas, att å de stora trakter

af värt land, där smävirket har ett (relativt) vida lägre värde, en kraftigare

och mera detaljerad, om jag sä fär uttrycka mig, beståndsvård skall kunna

lyckas uthålligt afvinna skogen en nöjaktig ränta vid en biologiskt riskfri

omloppstid af t. ex. 90 är. Jag tillåter mig alltså hafva en något ljusare syn

pä värt skogsbruks räntabilitetsmöjligheter än inledaren.

Allt detta har ju ungefärligen sagts förut under diskussionen, och har

jag ingen anledning lägga sten på bördan. Det var egentligen ej heller för

att säga detta, som jag nu begärt ordet, utan för att fästa uppmärksamheten

på några omständigheter, hvilka, hvad jag kunnat finna, hittills varit förbi-

sedda under denna diskussion om skogsbrukets ekonomiska principer.

Man får ju anse som själfklart, att man, då det är fråga om att börja

öfverföra en skog till räntabelt, skick, först måste kunna klargöra för sig,

hvilka delar af förrådet, som äro räntabla, och hvilka som icke äro det.

Detta står nu, som bekant, inte skrifvet utanpå träden utan måste undersökas.

Man får alltså till en början lof att skaffa sig en nota eller förteckning, eller

hur man vill kalla det, på de enskilda dimensionsklassernas värden på rot.

Som denna nota kommer att utgöra gninden och stommen i hela skogsskötseln,

är det ju klart, att det är mödan värdt göra den så riktig som möjligt, då

ju vid felkalkylering stora värden stå på spel. Ett skogsbruk på några tio-

tusentals har representerar ju ändock en förmögenhet på minst lika mänga

millioner. Att vid en dylik beräkning skogsbrukets omkostnader måste med-

tagas är ju klart, och har ju ej heller bestridts af någon. Frågan är endast,

hur dessa omkostnader skola införas i räkningen.

Jag har haft anledning syssla med denna fråga för de skogars räkning,

jag har nöjet sköta och därunder bl. a. äfven studerat de af prof. Heckscher

nyss rekommenderade »enklare handböckerna i nationalekonomi». Bland an-

nat gjorde jag mig den frågan, om det nu vore så alldeles själfklart, att ett

netto-netto förefanns för ett enskildt träd, så snart det hade ett rå-netto-

värde. Vid det af jägmästare Ernst Andersson föreslagna sättet att beräkna

omkostnadernas inverkan på trädens netto-nettovärden, nämligen att afdraga

en konstant omkostnadsprocent från alla dimensioners rå-nettovärden, göres

ju ett dylikt antagande. Jag kan ej finna något särskildt skäl, hvarför skogs-

bruket i detta fall skulle intaga en undantagsställning i jämförelse med andra

näringar. Under fortsatt kalkylerande framkomma några ganska märkliga

siffror, som jag nu skall försöka demonstrera.

Tabell I.

Brh. diam.
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Uenna tabell afser att illustrera förhållandet mellan bruttovärde (försälj-

ningspris) arbetsåtgång och skillnaden mellan dessa eller rå-nettovärdet för

träd af olika dimensioner. Priserna äro desamma som i inledarens uppsats,

formklassen antagen till 0,70 inom bark. Som synes växla proportionerna

mellan arbetslön och rå-nettovärde från 1,5 ; i för 10 cm. -trädet till 0,2 : i för

30 cm. -trädet. Här föreligger nu enligt mitt sätt att se saken, ett typiskt

fall, af hvad man inom industrien (t. e\. verkstadsindustrien) plägar kalla

»blandad tillverkning». Produktionsprocesserna äro olika (kolning och drif-

ning); i de erhållna försäljningsprodukternas (kol och timmer af olika dimen-

sioner) värden ingå rå-vara och arbetslön i alla möjliga proportioner. Fort-

sättes jämförelsen med industriella förhållanden, skulle ledaren at en fabrik,

där dylik, blandad tillverkning bedrifves, få en fullkomligt felaktig uppfatt-

ning om sina fabrikats själfkostnadspris, om han vid själfkostnadskalkylen

fördelade sina allmänna omkostnader i proportion till uteslutande åtgången

af råvara. Nu äro enligt mitt förmenande förhållandena härutinnan jämför-

bara inom skogsbruket. Det är ju så, att ett skogsbruks omkostnadsprocent

icke är närmast beroende af dess .^a/i/to/intensitet utan på dess a/Äi^/iintensitet.

En skogsförvaltning, som endast utstämplar timmerträden och säljer dessa på

rot, kan ordnas mycket billigt, i synnerhet pr afverkad kbm., äfven om skogs-

bruket i fråga binder stora virkeskapital, under det att ett annat skogsbruk, där

utdrifning och kanske delvis förädling ombesörjes af förvaltningen, där det

arbetas med kortare omloppstider och med mycket småvirke, nödvändigtvis

måste räkna med en högre omkostnadsprocent, som ju inledaren framhållit.

Man bör alltså kunna säga, att skogsbrukets omkostnader i form af förvalt-

ning, bevakning och öfriga driftkostnader (utom skatter och kulturkostnader,

med hvilka förhållandet är i viss mån ett annat) stå i närmaste samband med
den arbetssumma, som i medeltal årligen åtgår vid skogsbruket. Då nu en

öfvergång från »icke-räntabelt» till räntabelt skogsbruk i de flesta fall torde

betyda en öfvergång till ett mindre kapital — men mera arbetsintensivt

skogsbruk och från en mindre till en större omkostnadsprocent, måste ju detta

förhållande från början medtagas i de grundläggande beräkningarna, om svåra

misstag skola undvikas. Nu är ju den grundläggande tankegången vid all

omkostnadsfördelning den, att hvarje gren af företaget eller hvarje fabrikat

eller hvarje träddimension bör påföras så stor del af omkostnadssumman för

företaget, som motsvarar den nytta detaljen i fråga haft af dessa kostnader.

Summan af detta resonemang blir således den, att vid en beräkning

af de enskilda dimensionsklassernas netto-nettovärden för deras ägare en stor

del af skogsbrukets omkostnader rätteligen och rättvisligen bör påföras dem i

proportion till deras arbetsdrygliet.

Nu finnes det ju en hel del andra sätt att fördela: i proportion till

försäljningspris, kubikmassa, rå-nettovärdet o. s. v., och det är ej utan vidare

klart,hvilket sätt som är riktigast. Emellertid är det långt ifrån likgiltigt.hvilket sätt

som väljes, som jag nu skall be att fä visa. •— Om man antager, att årsafverk-

ningen af ett visst skogskomplex är eller kan beräknas blifva för en indelningsperiod

eller inventeringsintervall sammansatt sä, att på 10 st. afverkade 10 cm.:s

träd belöpa sig 5 st. i5-cm:s, 3 st. 2o-cm:s, 2 st. 25-cm:s och i st. 30-cm:s

träd, så uppgår, med användning af de nyss visade siffrorna, försäljnings-

spriset för en sådan del af årsafverkningen till kr. 24,02, arbetslönerna till

kr. 7,S8 och alltså rå-nettot till kr. 16,71. f*'" "u skogsbrukets omkostnader
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äro, eller för viss tid kunna beräknas uppgå till en sä pass stor summa, att

de utgöra 35 % af rå-nettot på skogen i fråga, belöper sig på en sådan del af

årsafverkningen kr. 5,86 (= 35 % af 16,74). Uppdelas nu denna omlcost-

nadssumma på de olika dimensionerna med användande af olika fördelnings-

grunder, återstå för olika dimensioner följande netto-netto-värden

:

Tabell j.

i) Försäljningspris öre

2) Arbetslöner .
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omkostnads|)rocent och gör, som förut påpekades det felaktiga antagandet,

att ett träd skall ha ett netto-nettovärde, sä snart det har ett rå-nettovärde.

Faran af att använda oriktiga sätt att införa skogsbrukets omkostnader i

dylika kalkyler ligger naturligtvis däri, att man fär en felaktig uppfattning

om de enskilda trädens värdetillväxtprocent. I fall 4 blir denna alldeles

för lågt beräknad, och kan man således genom användande af denna metod,

som är den enda hittills föreslagna, förledas till att anse som oräntabla och

således afverka delar af förrådet, som vid fortsatt skogsskötsel skola visa

sig ha varit fullt räntabla. D. v. s. man har drifvits in i ett i realiteten

»öfver-räntabelt» och föga gifvande skogsbruk.

Jag skulle till slut vilja föreslå, att det gamla, och visserligen oftast

missbrukade uttrycket: »växer ett träd ej lika fort i skogen, som pengarna

på banken, så bort med det!» åter upptages på skogsmännens ordlista, men
man bör då — till en början — räkna rätt

!

Öfverjägmästare P. O. Welander: Det var oväntadt att åter få en diskussion

i denna fråga. Men hafva vederbörande trott, att frågan nu skulle blifva ut-

redd och afförd från dagordningen, så har deras hopp nog icke blifvit för-

verkligadt. Jag får också säga, att det är första gången, som jag i vissa

delar instämmer i hvad professor Heckscher och några af anhängarna utaf

räntabilitetsteorien uttalat. Jag tror, att lektor Jonson skattar väl mycket åt

en benägenhet att gå den s. k. gyllene medelvägen, då han söker stöd

af bägge de motsatta principerna. Kritiken mot lektor Jonsons beräkningar

om kapitalvärdet är nog befogad. Han sade nyss, att det står realisations-

värde, men att det icke menas detta, och då vet jag icke, hur man skall

fatta honom. Det gäller väl i alla fall värdet vid en försäljning, och då tror

jag icke, att man kan komma till de siffror, som lektor Jonson anförde.

Alla torde inse, att denna fråga icke är sä enkel som en och annan
föreställt sig. För någon tid sedan uppgaf jägmästare Andersson, att profes-

sor Heckscher bevisat riktigheten af den s. k. ränteprincipen, hvarför vidare

diskussion vore obehöflig, och det torde finnas flere, som dela hans uppfatt-

ning och anse vara riktigt, hvad en professor i nationalekonomi säger. Efter

diskussionen i fjol har man fått tillfälle att taga del af herr Heckschers upp-

sats i Ekonomisk tidskrift, hvaraf hans uppfattning klarare framgår. Jag skall

be att få utgå från professor Heckschers fundamentalsats: skogshushållningen

skall bidraga till att åstadkomma högsta varaktiga nationalinkomst af närings-

lifvet som helhet. Men att härvid utgå från en beräkning, som afser högsta

skogsafkastningen, och att nettobehällningen återstår, sedan alla årliga om-
kostnader äro afdragna bruttoinkomsterna, är enligt hans uppfattning icke det

riktiga. Han säger, att dylika beräkningsmetoder erinra om ett dyrkande af

fädrens andar och äro en kvarlefva frän skråväsendet, samt att ett så be-

drifvet skogsbruk och virkesexport betyder en enorm present till utlandet. Ja,

man kan då tycka det vara märkvärdigt, att vi icke blifvit ruinerade för

länge sedan. Vid ett skogsbruk, som afser högsta afkastningen, och om man
utgår från gängse kapitalränta, uppstår gifvetvis ofta en hel del icke ränta-

belt kapital. Man må emellertid noga märka, att herr Heckscher gentemot
denna s. k. oräntabla skogshushållning framförallt klandrar, att man pä nytt

investerar kapitalet under samma dåliga räntabilitet. Hvad detta innebär

skall jag sedan komma till. Att vid den af herr Heckscher förordade rea-
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lisationen af kapitalet händer, att en del däraf icke blir mera räntebärande

än förut, erkänner han, och att det till och med kan hända, att det förbru-

kas och förstöres, t. ex. för att citera herr Heckscher, genom att ägaren

lägger det i champagne. Men att samtidigt göra sådana medgifvanden och

ändock yrka på realisation af skogskapitalet är dock att drifva den teoretiska

nationalekonomien väl långt. Därmed blir herr Heckschers ståndpunkt ohåll-

bar, ty då släpper han t. o. m. sin egen fundamentalsats, jag nyss anförde,

att skogshushållningen skall åstadkomma största varaktiga nationalinkomst af

näringslifvet som helhet. Jag anhåller att här få inskjuta en erinran mot
jägmästare Petterssons yttrande, att äfven om våra skogar f. n. gifva låg rän-

teafkastning, så är skogsbruket i alla fall räntabelt på grund af virkets all-

männa värdestegring. Det är en villfarelse att tro, att afkastningens förhål-

lande till virkeskapitalet bättras därför, att virkets värde stiger, emedan denna
värdestegring gäller både kapitalet och afkastningen. Afkastningens värde

eller räntabiliteten i förhällande till den penningsumma jag en gäng betalt

för skogen blir visserligen bättre, men det är något helt annat. Det förhål-

ler sig här på samma sätt, som när aktier stiga i värde, sedan man fått dem
för billigt pris, ty dä stiger räntabiliteten på inköpssumman, men kursen på
våra bästa papper stiger också oafbrutet, så att räntan på det kapital ak-

tierna sedermera representera blir mycket låg. Den tröst herr Pettersson ve-

lat gifva är således ringa. Men jag återgår till herr Heckschers viktiga an-

märkning mot den s. k. skogsränteprincipen, att man vid den pä nytt in-

vesterar det icke räntabla kapitalet. Man måste fasthålla, att vid ett ordnadt

skogsbruk är kapitalet hela skogen. Man får icke se saken som professor

Heckscher ser den eller att man vid skogsbruk först investerar kapitalet, som
om viss tid därefter utfaller. Detta vore ju riktigt, om vi stode i Saharaök-

nen och talade om en begynnande skogshushållning där. Men i vårt land

behöfva vi icke först skapa skogar, vi hafva sen urminnes tider haft och äga

fortfarande skogar.

Kapitalränteprincipen, tillämpad på våra skogar sådana de nu befinnas,

betyder således realisation af en större eller mindre del af befintligt skogs-

kapital. Vid en sådan realisation fär man väga mot hvarandra skogskapital

och annat bättre kapital. Två omständigheter äro förbundna med skogska-

pitalet, hvilka man icke får förbise. Den ena är den egenskapen, som i all-

mänhet saknas hos andra kapital, nämligen att man kan föröka skogskapita-

let och dess afkastning enbart genom en omsorgsfullare vård af bestånden.

I den mån skogshushållningen utvecklas, blir det således högre afkast-

ning. Den andra omständigheten är virkets dyrhetstillväxt. Professor Heck-

scher säger själf, att virkets värdestegring ä världsmarknaden är ett obestrid-

ligt faktum.

Dä är gifvet, att det mäste mana till stor försiktighet, om man skall

raelisera ett kapital, som har dessa egenskaper. Därtill kommer något, som
nationellt sedt, icke kan förbises, och det är, att skogen representerar ett af

våra bästa exportvärden och hör till de poster, som utjämna handelsbalansen.

Om då, som professor Heckscher medgifver, en realisation af skogskapitalen

enligt penningeränteprincipen kan få till följd, att det blir mindre räntabelt

eller att det rent af förstöres på ett eller annat sätt, dä synes mig hela denna

ränteteori bli närmast ett lotteri. Antag, att en person har en mängd ingå-

ende räntor, hvilka han säkert vet, att han genom ökad insikt och bättre
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skötsel af kapitalet, kan fä att stiga, och att detta är möjligt vid skogs-

bruk, därom är vår skogshushållning det bästa vittnesbörd. Vidare och för

det andra försiggår här en värdestegring, som är mycket stor, och som kom-

mer att i framtiden, enligt hvad fackmän hafva sagt, uppgå till en oanad

höjd. Skulle vi föreslå ägaren sätta in alla dessa säkra inkomster på spel

med utsikt, att en del af inkomsterna blifva mindre än förut, en del helt och

hållet förloras och en annan del möjligen gifva mera än förut, tror ingen,

att en person skulle placera sina inkomster på en slump pä detta sätt. Men

det är just detta räntehushållarna förorda i fråga om landets skogskapital. Jag

kan verkligen icke förstå, huru man kan pä ett så lättvindigt sätt betrakta

frågan om vårt skogskapital.

Därest vi icke kunna med säkerhet förutse, att skogen kan omföras i en

värdeform, som har större varaktighetsvärde än skogskapital, då skall den

bevaras, men, såsom jag flera gånger sagt, visar det sig, att jag kan omföra

skogskapitalet i en värdeform, som för landet nu och i framtiden är ur alla

synpunkter bättre, så att en framtida ökad nationalinkomst erhålles, då skall

jag göra detta; om jag då också pä vissa trakter skulla hugga ned hela skogs-

kapitalet och göra kalmark, sä är det ju blott en nationalekonomisk vinst.

Men märkligt nog i detta sistnämnda fall har herr Heckscher upprepade

gånger sagt bestämdt nej. Hellre hushållar han med det oräntabla kapitalet

än han afverkar marken kal. Dä tvekar han ej att dyrka fädrens andar och

tillämpa samma skråväsen, som han förebrår skogsränteprincipen. I detta sitt

yttrande har professor Heckscher gjort sig skyldig till en inkonsekvens, som

jag upprepade gånger anhållit, att han ville förklara, ehuru förgäfves. På

grund af denna reservation mot kalhuggning är det också som professor

Heckscher säger, att han skulle förstå farhågorna för skogssköfling genom

hans princip, ifall det gällde skog eller icke skog, men det gäller icke detta,

utan allenast skog med kortare eller längre omloppstid, säger han. Genom
denna försiktiga begränsning, att skogen icke skall huggas ren, har han vis-

serligen för sin del tagit afstånd frän kalhuggning, men han lancerar i alla

fall en princip, som, vare sig han vill eller icke, i sina konsekvenser kan leda

till skogssköfling. Grundsatsen är, att den icke räntabla delen af det skogs-

kapital, som fordras för högsta afkastningen, skall realiseras, och därmed göres

ovillkorligen en del af markens produktionsförmåga latent, och herr Heck-

scher har icke angifvit någon som helst begränsning för minskning af pro-

duktionsförmågan. Låt oss antaga en så låg omloppstid och litet skogskapi-

tal, att produktionen blir sänkt med ända till 75 %. Detta är detsamma

som att '^|^ af marken ligger improduktiv. Men om äfven detta ringa skogs-

kapital är oräntabelt, hvarför icke realisera detta och binda den sista fjärde-

delen också af produktionskraften? Detta är lika berättigadt, ifall jag omför

eller hoppas omföra återstoden af skogskapitalet i annan värdeform, som ger

landet en högre nationalekonomisk inkomst. Skillnaden är endast, att när

jag har '/^ af produktionskraften kvar, så har jag marken beväxt med ett

glest skogsbestånd, men gör jag äfven denna ringa återstod latent, uppstår

kalmark. Det är endast affektionen af kalmarken, som synes påverka veder-

börande, så att de icke vilja kalafverka ett icke räntabelt skogskapital, men
det är till sina verkningar precis detsamma som att sänka omloppstiden, det

är blott minskning i o/iia grader af produktionsförmågan. Det är faran för

totalafverkning som gör, att kapitalränteprincipens anhängare bland skogsmän-
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nen reagera, då det blir fråga om alltför låga omlop])stider, och det är därför

som jägmästare Andersson inom ett år retirerat frän sin räntabilitetsständpunkt

om 5 procent. Den ståndpunkten förfäktade han 191 1, men 191 2 sade han,

att i våra naturskogar kunna vi icke hålla på så hög afkastning som 5 pro-

cent, ty de förmå ge blott 2 ä 3 procent. Det må tillåtas en gissning, att

det var resultatet af taxeringen i Värmland, och den där funna laga tillväxt-

procenten som gjorde, att han sä hastigt bytte om ståndpunkt.

Vore professor Heckscher och alla de andra räntehushällarna förresten

konsekventa, borde de naturligtvis påyrka afverkning af alla oräntabla virkes-

förråd — ju större blir ju nationalinkomsten — och blott spara sådana, som

t. ex. behöfvas pä grund af klimatiska förhållanden. Men vi behöfva visst

icke af detta skäl hälla alla nuvarande vidsträckta skogsmarker skogbeväxta.

I Skåne och i Östergötland lider man icke af att skogen upptager så liten

areal, marken synes snarare bli bördigare. Men så länge herr Heckscher

och hans meningsfränder icke vilja omföra alla oräntabla virkeskapital, mot-

säga de sig själfva och visa, att de icke i praktiken tro på sina läror om
framtida ökad nationalinkomst från afverkade skogskapital, och då kunna de

icke heller hafva anspråk på att andra skola tro dem.

En af hörnstenarna i herr Heckschers skogsekonomiska system är den

i början af mitt anförande berörda, oriktiga satsen, att man vid ett ordnadt

skogsbruk skall först investera skogskapitalet, hvilket därefter utfaller inom en

framtid lika läng som omloppstidens antal år, alltså tidigare vid korta än

långa omloppstider. Däri ligger största principiella skillnaden mellan profes-

sor Heckscher och mig och mellan största skogsränteafkastningen och kapi-

talränteprincipen. Dagliga erfarenheten säger dock, att vi icke behöfva skapa

skogar vi ha dem förut i befintligt skick och med nuvarande åldersklassför-

delning'.

Herr Heckscher har i sina uppsatser påstått, att min ståndpunkt betyder

ett förnekande af kapitalräntan, och har velat med stöd häraf bevisa, att en

skog får ett oändligt värde.

Skillnaden i uppfattning ligger enligt ofvanstäende icke däri, att skogs-

ränteprincipen förnekar kapitalräntan, utan däri, att vi utgå frän att in-

komsterna vid hvarje ordnadt skogsbruk äro på samma sätt omedelbart ingå-

ende evighetsräntor, såväl vid kort som läng omloppstid. Herr Heckscher

grundar hela sin åskådning pä en väntetid, som saknar motsvarighet i verk-

ligheten.

Ja, jag har kanske öfverskridit den föreskrifna tiden, men detta spörsmål

är af stor praktisk betydelse, och jag vill lifligt hoppas, att vederbörande icke

skola följa dessa för våra skogars bestånd farliga realisationsförslag. Staten

bör icke realisera något af det skogskapital, som fordras för att utnyttja mar-

kens hela produktionsförmåga, om man icke kan placera det pä ett för lan-

dets ekonomi bättre sätt. Då får jag säga, att det är en annan sak, som

här bör uppmärksammas och som brådskar, i synnerhet i Norrland, och det

är att bereda tillgäng till folk och medel, så att vi kunna planmässigt afver-

' Man må icke förvilla sig däraf, aU man vid skötseln af eU skogskomplex slutafver-

kar hvarje särskild markyta med vissa långa tidsintervaller. Ty kapitalet, d. v. s. skogen som

förvaltningsenhet, är dock kvar och lämnar en fortgående afkastning ehuru från skilda ytor

ä skogen olika år.

P. O. W.
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ka uppenbart öfverärig skog och förbättra skogstillståndet. Detta är en sak,

som brådskar, och därigenom skulle afkastningen stiga varaktigt och större

inkomst u])i)stå än genom att omföra kapitalet i en annan form. Vi skola

emellertid någon gång lära oss att fä kännedom om storleken af statens virkes-

förråd och planlägga hushållningen för vinnande af högsta produktionsvärde,

äfven om räntabiliteten ej blir lika hög som gängse kapitalränta och vi nöd-

gas hålla stora virkeskapital. Men är det något så ondt i detta senare? En
dag kan komma, dä det kan vara värdefullt att ha dessa rika skogstillgångar

i Norrland, att realisera om nödtid står för dörren för nationen. Dessa na-

turkapital kunna också vara värdefulla säkerheter för län. Det är en oro-

väckande företeelse, när man i facklitteraturen ser, huru räntorna stiga äfven

pä statslån. Jag kan icke första annat, än att skogstillgångar bidraga att

gynna ett lands kredit. I hvarje fall torde dessa virkesförråd, äfven om de
afkasta en relativt låg ränta, vara bättre att hafva än professor Heckschers
rörverk, som han en gäng förordade.

Herr ordföranden: Jag hade tänkt föreslå Föreningen att vi skulle taga

lunchpaus nu kl. en kvart öfver i, men jag törs icke göra det förrän diskus-

sionen i frågan blifvit afslutad, ty annars hinna vi icke tala om någonting

annat i dag än detta ämne.

Kapten de Verdier. Först och främst vill jag göra honnör för herr

Jonson för det stora förarbete, som han nedlagt i sitt föredrag.

Det är ur flera synpunkter belysande äfven genom misstagen, ty ingen-

ting har mer än dessa öfvertygat mig om att 5 % räntabilitet i mellan- och
sydsvenska skogar är uppnäelig, och att jägmästare Anderssons räntabilitets-

beräkningar äro tillförlitliga, praktiskt taget.

Af misstagen räknar jag uppgiften, att vedåtgången till en läst kol af

klen ved är 3,5 m^. Enligt Gammalkroppa skogsskolas senaste ärsredogö-

relse uppgifves, att åtgången vid kolning af klen ved (6— 7 cm.) till en läst

är drygt 2 m^.

Hvad huggnings- och körningskostnaderna beträffar, äro de i praktiken

icke beroende endast af kubmassan utan också af apteringslängderna. Ökadt
antal kapningar fordrar mera arbete och korta längder draga högre körnings-

kostnader än länga. En 16' x 8" och en 19' x 7" ha samma kubmassa; det

är svårt första, hvarför 7" skulle vara dyrare att hugga och köra. Den enda
af de angifna »allmänna omkostnaderna», som jag obetingadt kan godkänna,
är kulturkostnaden.

Herr Jonsons sätt att t. ex. fördela skatterna lika pr hektar oberoende
af skogens ålder är synnerligen missvisande. Skatteförordningen af 1910 är

byggd pä progressiv skatt vid stigande inkomst. Dä den 40-åriga skogen
enligt herr Jonson lämnar förlust (— 1,38 pr har tab. VI.), borde den vara

skattefri och skatterna istället påföras efter den stigande åldern och nettobe-

hållningen. Skogsaccisen, som utgår med högst 2 % af årsafverkningens

rotvärde, skulle af liknande skäl drabba 40-äriga skogen minst och den äldre

skogen i stigande tempo. Med kommunalskatterna, som utgå efter taxerings-

värdet, är det liknande förhällande, dä den 40-åriga skogen har lägre värde
än den 120-åriga.

Hvad fasta skogsarbetare och hästtorpare beträffar ma ihågkommas, att
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de böra betala fullt arrende för sina lägenheter, men böra också ha fullt

betalt efter ortens pris för sitt arbete. De ha också i genomsnitt ett par

söner, som stanna hemma och utföra samma arbete som de fasta skogsarbe-

tarna, om de fä samma betalning som på annat håll. Den fasta arbetare-

stammen behöfver därför icke lägga beslag pä så många lägenheter som hr

Jonson antagit.

I enskild bruksdrift, där allt virke tillgodogöres och kulturerna skötas

bra, anser jag, att de »allmänna omkostnaderna» böra kunna begränsas till

kr. 2,50 pr har vid 70-ärig omloppstid, i stället för hr Jonsons kr. 4.92.

I Klotens revir, hvari Malingsbo förut ingått, utgjorde dessa omkostna-

der enligt hr Jonsons upplysning kronor 2,92 pr har.

Enligt domänstyrelsens berättelse 19 10 utgöra samma omkostnader för

alla statsskogar kr. 0,74 pr har, för Bergslagsdistrikten kr. 2,82, för Små-

lands kr. 2,08 och hemma hos mig kr. 2,10 (6 års medeltal.) Att den af

hr Jonson uträknade, på felaktiga premisser grundade uträkningen af ränta-

biliteten blir missvisande, är uppenbart. Vidare kan jag ej godkänna hr

Jonsons sätt att beräkna kapitalet (tab. VI kol. 10) eller med andra ord

realisationsvärdet. Hvad som nedsätter räntabiliteten bör realiseras, således

endast en del af den saludugliga skogen, den oräntabla delen. Att realisera

allt, som kan realiseras, är meningslöst, då ju äfven räntabel skog komme att

huggas eller rättare sköflas. Vill jag jonglera med siffror, kan jag ju söka beräkna

realisationsvärdet af det saludugliga virket. Det icke saludugliga kan icke

genom afverkning realiseras och marken vill jag icke realisera, eftersom den

fortfarande skall bibehållas i produktionstjänst. Markvärdet bör förräntas

delvis af jordbruket för bete, husbehofsvirke, bärplockning, myr, sten och

grustag o. d. Jag skall värdera skogen, som om jag vore köpare. Gör jag

detta, så gör jag alldeles som domänstyrelsen gör, då den värderar och kö-

per skogar för statens räkning, procenten, efter hvilken ärsafkastningen kapi-

taliseras, må sedan vara 4 eller 5. Ju lägre procent jag nöjer mig med,

desto högre blir köpeskillingen. Mig undras, hvilken procent hr Jonson i

dylikt fall skulle använda, månne 2,5?

För räntabiliteten är det alltså af afgörande betydelse, till hvilket värde

»kapitalet» beräknas. Göres den med rättvis päförning och fördelning af

alla omkostnader och med hänsyntagande till modärna beständsvärdsätgär-

der och pappersvedens tillgodogörande, sä blir det icke 2,49 % för 70-årig

välordnad skogdrift utan omkring 5 % . Omräknas tab. VI för 70-ärig skog

med iakttagande, att »allmänna omkostnader» sättas till kr. 2,46 i st. f. kr.

4,92, och att samma belopp »allmänna omkostnader» päföres vid uträkning

af »kapitalet», sä erhålles (nämnaren är herr Jonsons siffror):

2,46 8,75 156 206 202 175 4,25

4,92 6,29 202 252 2,61 126 2,49

Beräknas räntabiliteten efter saludugliga skogens realisationsvärde kr.

156, blir procenten 5,61.

En riktig värdering af »kapitalets» .storlek, det är här hunden ligger be-

grafven. Härpå inverka vidare stegrade arbetslöner, ökad bevakningsper-

sonal, progressiva skatter, otillräcklig konkurrens bland virkesköpare, otill-

räckliga upplagsplatser för virket, öfverbelastning af flottleder, byggande af
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ökadt antal timmerkojor och stallar m. m. RealisationsvärJct kan ej be-

räknas efler samma pris som värdet af en raiilii^ årso/Tcrkning.

Generaldirektör Fredenberg säger i aprilhiittet för 1912 pag. 186: »Med
det sagda har jag velat tramhålla — — 3) att man bör kunna räkna med en

dyrhetstillväxt af 2 %, — 4) att alltså 5 \ i själfva verket erhålles, — 5) att

detta likväl gäller endast under förutsättning, att virkesförrådet närmar sig

normal storlek och beskaffenhet — —
Värmländska rikstaxeringen resulterade i massatillväxt % — 3,5

Antagas med Fredenberg kvalitet och dyrhetstillväxt .. %" — 2,0

Sä ha vi 5,5 /^

Herr Jonsons tabell VI har icke kunnat bortskymma en sak, och det

är, att räntabiliteten är jämförelsevis bra vid 70-års åldern eller vid tiden

för massatillväxtens kulmination.

De ]irocentl)eräkningar, jag gjorde i igog års tidskrift pä grundlag af

hr Wallmos uppgifter i 1907 års inledningsföredrag, ansluta sig till liknande

resultat. Jägmästare Anderssons beräkningar peka ät samma håll.

IJröja vi kvar något vid toppen at kurvan för massatillväxtens kulmina-

tion, sä kunna vi alla åtminstone vara ense därom, att vid den tidpunkten

erhälles den största kubikmassan ur skogarna. Nästa fråga att öfverväga blir,

om de största värdena af virket skapas antingen genom fortsatt skogsproduk-

tion eller genom skogens användning som råvara i någon träförädlingsindustri.

Herr Jonson har bragt pä tal frågan om skogen som råvaruproducent

för industrien och dess inverkan på omloppstiden. Jag skall som hastigast

antyda några synpunkter. Lätom oss då tänka efter, huru mycket en kubik-

meter rundvirke i olika förädladt skick väger vid export i handelsbalansen.

Jag börjar med trävarurörelsen som äldst. Huru mänga kubikmeter sägtimmer

åtgå till en petersburgsstandard

r

I Norrland beräknas ätgä 7 kubikmeter rundvirke efter toppkuberadt mätt.

Längre söderut beräknas åtgå 8 kubikmeter kuberadt efter midtmätt. Dessa

uppgifter öfverensstämma. Hvad är exportvärdet pä en petersburgsstandard?

Den frågan har diskuterats efter hvad jag sett i tidskriften förliden oktober

inom föreningen, och priserna, som det dä rörde sig om, voro betydligt un-

der 150 kronor. För att icke skämma trävaruindustrien skall jag antaga

detta medelpris som uppnäeligt. Dividera vi 150 med 8, erhålla vi som
kvot kr. 18,75, hvilket utgör exportvärdet af en förädlad kubikmeter sägtim-

mer. Dock bör afgå för importerade materialier vid sägningen och hyflingen

af t. ex. maskinoljor och annat, taxerade till kr. 0,75 pr m^. Återstår alltså

som rent exportvärde för en kubikmeter 1 8 kr.

Vi gå nu vidare till de olika sätten för förädling af skog till pappers-

massa och papper. Jag börjar med slipmassa. Till en ton torrtänkt massa

ätgä 3 kuliikmeter pappersved fast mått. Exportvärdet för en ton torrtänkt

oemballerad slipmassa är c:a 70 kronor. Divideras 70 med 3, lär man som
kvot kr. 23,33. För importerade matermlier torde böra afgå kr. 1,33. Ut-

vunnet exportvärde at en kubikmeter slijived är alltså kronor 22.

Vid förädlingen till cellulosa (sulfit och sulfat) åtgå 5 m'' fast mått till

en ton. Medelpriset för blekt, lättblekt och stark kvalitet antages vara kr.

130 pr ton i exporthamn. Divideras 130 med 5, få vi som kvot 26, hvari-

frän bör afgå för importerade materialier c:a kr. 4, då kronor 22 skulle
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vara utvunnet exportvärde å en kubikmeter cellulosaved. Jag har ej beräknat,

hvad som utvinnes i biprodukter i lutar och afgående gaser.

Komma vi slutligen till den förädling, som pappersstadiet innebär, kan

exportvärdet lågt räknadt sättas till kr. 220 pr ton i exporthamn. Huru
mänga kubikmeter åtgå till en ton papper? Jo, 10 procent mera än vid cel-

lulosatillverkningen, således 5,5 m^, som dividerade i 220, ge 40 som kvot.

Härifrån bör afdragas för importerade materialier, som jag taxerar i värde

till kr. 7 pr åtgången kubikmeter. Utvunnet exportvärde af en kubikmeter pap-

persved vid papperstillverkningen torde röra sig kring 32 kronor.

Af I kubikmeter sågtimmer utvinnes alltså i nationellt värde kr. 18

» » slip- och cellulosaved till massa » 22

» » » » till papper » 32

Häraf synes framgå, att det ej kan vara tal om att låta skogen stå

längre än till massatillväxtens kulminationstid utan stora nationella förluster,

att trävarurörelsen skapar mindre nationella värden än pappermassesindu-

strien och att denna skapar mindre värden än pappersindustrien.

Utvecklingen synes gå i rätt riktning. Exportvärdet af trämassa och

papper är för 1912 uppe i ett belopp af mellan 140 och 150 millioner kro-

nor, under det trävarorna för senaste statistikår (191 1) stå i cirka 180 mil-

lioner kronor. Många år torde ej förflyta, förrän massa och papper öfver-

flyglat trävarorna. Detta är något för skogsmän att observera. Att arbeta

med omloppstider, som gä ut öfver massatillväxtens kulmination, då stora

nationella förluster därmed åsamkas landet, torde icke vara försvarligt.

Det var särskilt ett yttrande, som väckte min förvåning. Herr Jonson

sade nämligen något ditåt, att vi borde stryka ut ordet bankränta ur vår

ordlista såsom icke stående i samband med uthålligt skogsbruk.

Nej, mina herrar, jag anser, att det ordet i stället bör tryckas med fet-

stil. Sä länge det finnes kapital, finnes det banker, och så länge det finns

banker, finns det bankränta, och då må man förlåta, om man påstår, att

det är absolut nödvändigt att i praktiken räkna med den äfven inom skogs-

hushållningen.

Genom den förklaring, som hr Jonson lämnat ötver sina beräkningar,

och huru de skola förstås, framgår liksom af föredraget, att nettoräntabiliteten

i tab. VI icke innefattar totalräntabiliteten, enär bland annat gallringarnas

stora inflytande med afsikt lämnats utanför diskussionen denna gång.

Jägmästare Ernst Andersson: För herr Jonson, som nyss fått sin teo-

retiska utredning om skogens räntabilitetsmöjligheter färdig, har det gifvetvis

varit mycket tillfredsställande att kunna verifiera densamma med praktiska

resultat af sådan bredd och noggrannhet, som den sachsiska skogs/öi-valtnhigens

bokslut för de sista 50 åren. Men enligt min mening har han fullständigt

missförstått dessa bokslut, hvilket är så mycket märkvärdigare, som de synas

vara otvetydiga och innehålla alla hufvudsiff'ror, som erfordras för räntabili-

tetens beräknande. I själfva verket bevisa dessa bokslut något helt annat,

än herr Jonson tror. Sammanhanget är följande. Herr Jonson har funnit att

normala skogars räntabilitet i Sverige utgör vid en omlopstid af
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70 är 2,49 %, 80 år 2,46 %
90 » 2,34 %, 100 » 2,18 %

Vid sidan af dessa resultat relaterar han de sachsiska statsskogarnas bok-

slut, som följer:

Perioden 1854/63, 1864/73, 1874/83, 1884/93, 1894/03. 1904/0S

Värde per har ... 1156 i4'7 1682 1859 2206 2611

Absolut afkastning

per har 23,0 35,2 41,6 43,7 47,1 57,2

Absolut afkastning

i % af kapitalet 2,1 2,5 2,5 2,4 2,1 2,2

Afkastningsprocenterna i sista raden visa ju utmärkt god öfverensstämmelse

med herr Jonsons värdetillväxtprocenter härofvan. Detta gifver honom an-

ledning utlåta sig ungefär som följer: ii Resultatet af den?ia (miti) kalkyl öfvei

det tiuvarande mellansvenska skogsbrukets ekonomi torde säkerligen för mången ställa

sig högst öfierraskande {!) Då jag emellertid under de för framställningen bedrifna

förstudierna tämligen klart insåg, att för mången oväntade resultat vore att emotse,

har min sträfvan från första början städse varit, att i hvarje på resultatet inver-

kande detalj arbeta med största möjliga objektivitet och urskiljning, och harjag så-

lunda t. ex. i alla kostnads- och prisfrågor konfererat ?ned en del praktiska skogs-

män för att komma de verkliga förhållandena så nära som tnöjligt.

livad min egen åsikt om resultatet beträffar, vill jag framhålla, att vid om-

fattande studier i de senaste åiens mycket rikhaltiga tyska facklitteratur på detta

område jag ej har funnit ringaste anledning befara, att undersökningen gifvit ett

mot erfarenhet å annat häll stridande resultatn. Sä komma nyss anförda

resultat af de sachsiska statsskogarna, framhållna såsom en verifikation af till-

förlitligheten i den företedda undersökningen! Betydelsen af denna verifika-

tion skola vi snart komma underfund med. Herr Jonson har visserligen

observerat den kolossala kapitalökningen frän årtioende till årtionde å de

sachsiska skogarna, men missförstår dess betydelse därhän, att han icke ens

räknar den, utan anser jämförelsen mellan sin undersökning och dessa skogars

afkastningsprocent fullt likartad. Att de sachsiska statsskogarnas räntabilitet

icke stegrats, oaktadt de alltsedan 60-talet skötts med räntabiliteten som

hufvudsyfte, förklarar herr Jonson helt frankt bero pä att skogskapitalet ökats i

samma proportion som afkastningen. Herr Jonsons saknad af kritik kan aldrig

få en skarpare belysning. Den verkliga orsaken, som torde ligga i öppen dag

för de flesta, är den, att de sachsiska statsskogarnas kapital icke är i jämn-

vikt, därför att hela tillväxten icke uttages utan delvis får kvarstå, hvarvid

kapitalet ökas. Det är rätt egendomligt att se, med hvilken säkerhet herr

Jonson resonerar, så länge det rör sig omkring det rent teoretiska fallet,

då skogskapitalet befinner sig i jämnvikt, men däremot, inlör det i verklig-

heten allra vanligaste fallet, nämligen dä afverkningen icke motsvarar tilhäxten,

är så rådlös, att han tillgriper ofvan nämnda förklaring. Huru skulle herr

Jonson användt detta jämförelsematerial, om kapitalet varit stadt i sjunkande i

stället för i stigande? Det borde göra en viss skillnad i jämförelsen! Herr

Jonson borde, innan han gaf sig in på en så vidlyftig utredning som denna,

hafva studerat räntabilitetens elementära begrepp. I en rörelse utgör behåll-

ningen icke blott skillnaden emellan inkomster och utgifter, utan dit hör äf\en



3l8 DISKUSSION.

skillnaden mellan utgående och ingående inventariet. Har man, såsom herr Jonson

i sina kalkyler, samma skogskapital vid årets slut, som vid dess början, så är sist-

nämnda skillnad noll, beroende därpå, att hela tillväxten beräknas årligen ut-

tagen. Men om icke hela tilhäxten uttagas, stegras skogsvärdet, därigenom

att virkesförrådet ökas och vanligen äfven därigenom, att stammarnas genom-

snittdimension ökas. Detta är hvad som ägt rum pä de sachsiska statssko-

garna. Hade herr Jonson tänkt .sig in uti dessa saker, skulle han icke behöft

blifva öfverraskad af följande framställning i bokslutsform af dessa skogars

verkliga räntabilitet.

Enligt herr Jonsons meddelande om de sachsiska statsskogarna upp-

ställes här deras konto för i genomsnittshektar under i o-årsperioden

:

iSSg—iSgS.

Debet. Kredit.

Mark. Afverkning. Mark.

Ingående inventarium i.^SQ 5 är ä 43,7 218: 50

5 » » 47,1 235: 50

Summa 454: —
Ränta på ränta å 4 % = 48 % 892 5 års ränta å 4 % 99: — 553

Ofverskott 8 Utg. inventarium... 2,206

f

I

\

Summa Mark 2,759 Summa Mark 2,759

I detta konto har först på debetsidan införts skogskapitalet vid i o-års-

periodens början och på kreditsidan de uttagna afverkningarna med ränta till

periodens slut. Vidare har på samma sida införts det vid periodens slut in-

venterade skogsvärdet. Summan utgör 2,759 mark. Skillnaden mellan denna

summa och inventariet i debet är 900 mark, som uppföres ä debetsidan såsom

behållning, utgörande ränta på ränta på ingående skogsvärdet. Denna ränta

uppgår till 4,0 % både för nyssnämnda i o-årsperiod och i medeltal för de

sista 30 åren. Men den del af denna ränta, som uttagits, med hvilken del herr

Jonson jäinför hela sin kalkylerade afkastning, är 2,1 a 2,4 %. Nu beror

det pä om herr Jonson fortfarande tillmäter nämnda bokslut samma stora be-

tydelse, han i sin skrift tillägger detsamma, sedan han vet, att det i själfva

verket innebär en uppenbar motsägelse mot hans resultat. Här ställes resul-

tatet af 50 års arbete emot en teoretisk spekulation af 19 13.

Jag vet knappast, huru jag lämpligen skall uttrycka mig vid berörandet

af herr Jonsons kapitala misstag rörande själfva räntabilitetsbegreppet. Han
har genomfört en forskning, för hvilken han säger sig hafva gjort omfattande

förstudier och jämförande studier, och för hvilkens grad af objektivitet och

noggrannhet han ej har nog starka ord. Sä visar det sig, att han icke vet,

huru räntabiliteten skall beräknas, ens om han har alla dess hufvudsiffror

klara — jag menar i sachsarnas bokslut. Hvilken tillit kan man under sädana

förhållanden sätta till resultaten, till af honom på bas af hans forskning ut-

talade lagar, och en »ny teoris formulering», att nu icke tala om den kritik

han underkastat föregående yttranden och uttalanden? Efter hvad jag kan

förstå, sänkes prestigen för hela undersökningen därigenom åtskilligt under

o-punkten, h\ilket är skada, dä en del af herr Jonsons siffror nog utgöra
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ganska värdefulla bidrag till kännedomen om afkustningen vid olika omlopps-

tider — absolut räknadt. Herr Jonsons hufvudsakliga misstag röra räntabili-

teten. Beträffande denna har han onekligen haft en gemen otur. Ett kalkyla-

tionsfel kan ju hvem som helst göra; vanligen upptäcker man det själf, då

man kritiserar sina resultat. Nu ville emellertid olyckan, att herr Jonson vid

sina studier i den utländska litteraturen träffade pä sachsarnas afkastnings-

procenter, hvilkas öfverensstämmelse med hans resultat var så god, att han

trodde sig hafva kommit till »rätt facit», hvilket i sin ordning gjorde, att han

ej heller undersökte betydelsen af »facit». Kalkylationsfelet doldes därigenom,

att det ungefär jämnt täckte felet i uppfattningen af kontrollmaterialet.

Rättas båda felen på sätt jag gjort, blifver jämförelsen berättigad, pä samma
gång som öfverensstämmelsen fortfarande är god. Men utslaget innebär mycket

större räntabilitetsmöjligheter.

Jag är ytterst tacksam för upplysningen, att värdet på de sachsiska stats-

skogarna upptagits hufvudsakligen efter herr Jonsons värderingsgrund. Ty i

så fall öfverstiger ju det s. k. värdet pä de sachsiska statsskogarna med
cirka 55 % deras realisationsvärde. Den uttagna afkastningen uppgår

alltså till 3,3 % i stället för 2,1 % af realisationsvärdet, hvaraf framgår att

räntabiliteten i själfva verket, räknad på det värde, som genom realisation kan

ittagas, är 1,2 % högre än af mig för per 1889—98 beräknats (4 %) och

alltså uppgår till 5,2 % .

För ett rätt förstående af det resultat, som de sachsiska statsskogarna

lämnat, måste ihägkommas, att man där inventerar kapitalet hvart io:de är

efter vid hvarje tidpunkt gällande pris. Därvid är gifvet att alla de änd-

ringar, som skogskapitalet undergår, influera pä värderingen; antagligen har

å dessa skogar såväl virkesmassans kubikinnehåll som stammarnas genomsnitts-

groflek ökats, vid hvarje inventering. Slutligen hafva äfven prisen under

tidernas lopp stegrats. Då herr Jonson jämför sina resultat med dessa skogars

afkasting utan att räkna med kapitalets förbättrande, så utesluter han alla

tre ofvan nämnda källor till kapitalökning. Därvid omnämner han endast, att

han ej vill räkna med den allmänna prisstegringen ä virke. För att i detta fall

följa herr Jonsons exempel hade ju sachsarna i sin skogsbokföring måst räkna

med 1854—63 års pris ända till nänmrande stund och allt framgent. Redan
häraf framgår orimligheten i herr Jonsons vägran att räkna prisstegringen

såsom ett led i räntabiliteten. Men då det gäller att jämföra en penning-

placering i skog med en deposition i bank, sä måste man för att få till stånd

en sann jämförelse räkna med alla faktiska fördelar. Har man 100,000 kr. i en

bank, och årligen lyfter räntan med 4,000 kr. har man efter 10 år endast

100,000 kr. på banken. Men har man en skog, som under bibehållen virkes-

massa, genomsnittsgroflek, kvalitet och ålder årligen levererar 4 procent af

sitt värde, så är densamma efter 10 år sannolikt värd 110,000 kronor och

gifver dä med samma kvalitativa och kvantitativa afverkning en 10 % högre

afkastning än depositionen. Detta är ju en fördel med placering i skog, som
penningedepositionen icke har att uppvisa.

Uteslutandet af denna räntabilitetsfaktor kan gä för sig i en teoretisk

kalkyl, som icke söker kontakt med verkligheten — men icke i praktiken.

Kn sådan kalkyl tjänar ju emellertid ingenting till. Vår kännedom om skogs-

hushållningens resultat måste fotas pä fakta, på inventeringar och bokförda af-

verkningar. Det är icke en dag för tidigt, att vi börja en ordnad skogsstatistik,
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sä beskafifad, att man verkligen lär en jämförelse mellan olika kronoparkers, revirs
I

och distrikts resultat. En sådan Jämförelse är af intresse icke blott i nutiden I

utan äfven olika tidsperioder emellan. Sachsarna kunna med stolthet visa]

hän på sin bokföring, med hvilken de i närvarande stund stå 60 år framom
|

oss. Medelst denna äro de i stånd att bedöma skogshushållningens möjligheter
|

mycket säkert, medan vi endast trefva oss fram med kalkyler. De kunna medelst

denna bokföring bevisa, att deras sträfvanden till räntaliilitet burit frukt, i det

de lyckats uppnå en för deras ränteförhållanden mycket god ränta pä sina

realisationsvärden

.

Det finnes ingen anledning till att icke vi skulle kunna upi)nå samma
eller ännu högre räntabilitet, då de svårare afsättningsförhällanden, som råda

på våra skogar, föranleda större procentuell differens mellan groft och klent

virkes kubikmeter-pris ä rot, och det just är denna skillnad och tiden för dess

åstadkommande som konstituera räntabiliteten. Det synes tydligt, att vi i

många fall uppnå 4 ä 5 %" ränta, uta?i att veta det.

Såväl sachsarnas resultat som herr Jonsons kalkyl, sedan den korrigerats,

utgöra i sin öfverensstämmelse sins emellan och hvar för sig, synes mig, alldeles

tillräckliga bevis för skogsbrukets räntabilitetsmöjligheter.

Jag föreställer mig, att detta förhällande, särskildt det verkliga resultatet

af den sachsiska statsskogshushållningen, om hvilket herr Jonson såväl före

som efter sina omfattande studier varit okunnig, skall glädja herr Jonson lika

mycket som alla dem, som vilja bedrif\'a ett räntabelt skogsbruk, ett mål som
af mången ansetts oupphinneligt och därför onödigt, ja rent af farligt att väcka

förhoppningar om. Jag är förvissad, att herr Jonson icke är att räkna till

sistnämnda parti, helst som han, oaktadt den pessimism, som genomgår hans af-

handling, själf försäkrar sig »ingalunda afse att motarbeta sträfvandet efter

räntabilitet».

Öfverjägmästare Wallmo : Tiden har sä långt framskridit, att jag ej finner

lämpligt att djupare gifva mig in på ämnet. Men jag skulle dock vilja visa

herrarna några tabeller, och jag lofvar att ej taga alltför många minuter i

anspråk.

När man vill upphjälpa skogsbrukets ekonomi, måste man enligt mitt

förmenande hälla sig till grundvalen för dess bärighet, och det är tillväxt-

procenten. Redan för öfver 20 är sedan opponerade jag mig emot den hand-

tering, som i en följd af år fortgått i Sverige efter en metod, hufvudsakligen

hämtad från Tyskland. Jag sade, att metoden var baserad på felaktig grund,

i det att man hopade för mycket virkeskapital i alla bestånd öfver 50 år,

hvilket hade till följd tillväxtprocentens alltför snabba sjunkande, på samma
gång som mindrevärdiga sortiment producerades, därigenom att träden fingo

stå sä tätt, att de ej kunde utväxa till grof dimension. Gallringen inskränkte

sig till s. k. låggallring, som ägde rum en eller i bästa fall ett par gånger

under beståndets uppväxttid före dess So:e är, men efter sagda tid lämnades

beståndet orördt att sköta sig själft bäst det gitte ända till tiden för dess

borthuggande. Dylika vanskötta bestånd kallas ännu i dag som är för normal-

bestånd, och jägmästare Maass har nyligen i föreningens tidskrift publicerat

kubikmassor och tillväxtsiffror från sådana »normalbestånd». Den af jäg-

mästare Maass funna tillväxtprocenten är å tabell i grafiskt framställd genom
en streckad kurva. Sedermera har jägmästare Jonson publicerat siffror från
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tillväxtundersökningar i dylika s. k. normalbestånd vid Malingsbo. Därvid

funna tillväxtprocenter äro i tab. i utmärkta genom en hel kurva. Som
synes, ligger Maass' tillväxtprocent betydligt öfver Jonsons i beständens ung-

dom för att vid 80 års ålder gå ihop med och därefter följa Jonsons. Tro-

ligen äro Jonsons siffror, såsom hämtade från hela bestånd, mera tillförlitliga än

Maass' siffror, såsom hämtade från små profytor och ur mindre material öfver

hufvud taget.

Tabell i vgr.0,8

10

9

8

7

6

5

5

2

30 ^0 50 60 70 80 90 100 110 120 150 1^
år.

Såsom jag nyss påpekade beträffande min opposition redan för ett tjugu-

tal är sedan, är det vid beståndets 5o:e år ungefär, som den kritiska punkt

inträffar, då man okritiskt öfverlämnar beståndet åt sig själft. Vid den åldern har

emellertid beståndet, om det varit slutet från början, rensat sig, och tiden är

inne att gä hårdare till väga för att hålla tillväxtprocenten uppe och därmed

bereda möjlighet till ett bärigt skogsbruk. Jag har å tabell i inom prickad kurva

lagt in den tillväxtprocent, som jag efter många års studier i skogen och i

af mig genomhuggna bestånd funnit kunna erhållas, med samtidigt fästadt at-

seende vid att beståndens slutenhet och markens produktionsförmåga bibe-

hållas. Det är första gången, som jag offentligen framlägger kurvan för till-

SkogsvHrdsforeningtns Tidskrift, allm. dcltit, iqlj. ^2

1

\ Beståndel

\ enHqi
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växtprocenten i fråga, men när jag nu gör det, sä sker det med all reserva-

tion och under uttalande, att det ej alls är omöjligt, att kurvan i framtiden

kan behöfva undergå vissa jämkningar.

Tabell 2. För att få fram den tillväxtprocent, jag anser som den

mest eftersträfvansvärda, och som beskref den prickade kurvan å tabell i,

som herrarna sågo, måste man, som nyss sades, angripa beståndet härdare,

än som hittills skett, då det nått 50 är och däröfver. Den prickade kurvan

å tab. 2 utmärker det af mig förordade virkesuttaget i kbm. per hektar för

olika åldrar. Den hela kurvan är det af jägmästare Jonson beräknade virkes-

Tabell ^
Förafverknin^ per år kbm .

^ '
'

Kbm. enligt: WalLmo. Jonson . Maoss

.

J
7

30 ^0 50 60 70 80 90 100 110 120 150 1^
år.

uttaget å Malingsbo-bestånden, och den streckade kurvan betecknar enligt

jägmästare Maass virkesuttaget i s. k. normalbestånd, allt beräknadt för boni-

tetsgraden 0,6 enligt Maass eller 0,8 enligt Westberg.

Betrakta vi jägmästare Jonsons Malingsbo-kurva, så stiger den aldrig öfver

3 kbm. utan maximerar med cirka 2,75 kbm. per är och hektar vid beståndets

100— iio:e år. Virkesuttagets maximum å jägmästare Maass' kurva inträffar

vid beståndets 50—6o:e är med 3 kbm. för att därefter sjunka undan för

undan. Här ligger således felet i den gamla hushållningen. Man har bort-

tagit för liten massa ur bestånden, i det man inskränkt sig till att tillvara-

taga endast de träd, som torkat eller blåst omkull i beständen. Betrakta vi

åter mitt virkesuttag, så stiger det kraftigt från beståndets 50— 6o:e är för
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att kulminera vid 80— 100 år, hvarefter det sakta börjar sjunka. Vid 80,

90 och 100 års ålder bör således ärliga virkesuttaget enligt mina beräkningar

i bonitet 0,8 vara cirka 6,5 kbm. per har, hvilket gör ett virkesuttag af 65

kbni. per har ät gängen, när man, såsom i regel sig bör, återkommer hvart

io:e år med huggningen till beståndet. Detta stora virkesuttag betingas af

fordran på att hålla tillväxtprocenten uppe, ty med mindre virkesuttag får

man lägre tillväxtprocent. JNIen då kan frågas: hvarför skall man icke genom

Tabell kJ vgr.0,8

nr.
5000

WOO

5000
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igenom göra skogsbruket ekonomiskt bärigare. Herrarna från go-talet komma
nog ihåg detta. Erfarenheten i dag tyckes dock visa, att allt det där ovettet

var föga motiveradt. Jag skall tillåta mig att som hastigast påpeka detta

genom tabell 3. Jag har där gjort en beräkning öfver, hur de olika hugg-

ningsmetoderna, den gamla och nya, förhälla sig till hvarandra beträffande

afkastningen i penningar på en hektar. När här förevisade tabeller upprättades

i fjol sommar, hade jag icke tillgäng till jägmästare Jonsons Malingsbo-priser

för olika bestånd utan måste gä til! jägmästare Eneroths värdefulla uppgifter

härom, lämnade i föreningens tidskrift för cirka ett är sedan. Dessa priser

har jag alltså apterat på mina tabeller 3 och 4. Beträffande först tabell 3

så betecknar den hela kurvan slutafverkningens värde i Maass' s. k. normal-

bestånd, och den streckade kurvan utmärker värdet af förafverkningarna i samma
bestånd, skötta enligt den från Tyskland hämtade principen och med de af

Maass angifna virkessiffrorna till grund. Om förafverkningarna kapitaliseras

efter 4,5 %, så inbringa desamma jämte slutafverkningen vid 120-ärig om-

loppstid ett sammanlagdt belopp af 3,565 kronor. A samma tabell betecknar

den prickade kurvan värdet af de pä liknande sätt kapitaliserade förafverk-

ningarna i det af mig behandlade beståndet och den genom kors utmärkta

kurvan slutafverkningens värde. Sammanlagda beloppet utgör vid 1 20-årig

omloppstid 6,102 kronor, således i föreliggande fall inemot dubbelt mera, än

hvad som åstadkommes genom den gamla, af mig sedan ett tjugutal år be-

kämpade afverkningsmetoden. Men utom denna nära dubbla inkomst till-

kommer ett ytterligare plus med den nya afverkningsmetoden, och det är, att

man — därigenom att luckor till följd af den kraftiga huggningen uppstå i

beständen frän deras 70—8o:e är, hvilka luckor sedan undan för undan ut-

vidgas för återväxtens skull — vid det kvarvarande beståndets slutafverkning

vid 120 ärs ålder har hela eller nästan hela ytan täckt med i— 50-årig ung-

skog i stället för ingen återväxt alls, som vid den gamla afverkningsmetoden

är fallet.
-r- 1 „Tabell 4.

Om-
lopps-

tid
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Tabell 4. Denna tabell lade jag upp i fjol med ledning af mina till-

växtprocenter och virkesuttag samt med begagnande af jägmästare Eneroths

priser å virke, gällande för delar af Dalarna och trakter af Norrland. Det

hade varit min afsikt att omarbeta den till detta möte med begagnande af

jägmästare Jonsons Malingsbo-priser för att kunna åstadkomma en intressant

jämförelse med hans siffror, men ehuru ett par skogselever, herrar Jakobsson

och Brolin, varit nog välvilliga att ställa sig till min hjälp och vi arbetat så

att säga dag och natt sista tiden, medhanns ändå icke den planerade om-

arbetningen, utan får jag väl längre fram göra den färdig och publicera den-

samma i tidskriften.

I tabell 4 äro således använda jägmästare Eneroths nettopriser, hvarvid

afdrag gjorts för formförsämring samt tillägg gjorts för diameterökning för

resp. bestånd, allt på grund af det starkare ingripandet i desamma.

Som af tabellen synes, stiger procentstyrkan af förafverkningarna frän 20

% i beståndets 30—6o:e är successiva till 30 %" i .dess ioo:e år och 32,5

% i dess iio:e år o. s. v. Genom dessa stora virkesuttag slipper jag labo-

rera med höga virkesmassor i beståndets medel- och högre ålder. \'\å 100

är innehåller således mitt bestånd å bon. 0,8 endast 217 kbm. per har och

vid 1 10 år endast 183 kbm., då däremot Maass' normalbestånd vid samma
tidpunkten innehålla resp. 306 och 321 kbm. (se sista kolumnen i tabell 4).

Han har således en mycket tyngre kubikmassa än jag att förränta, och som
dessutom växer med afsevärdt lägre procent.

På tabellen finnes vidare angifvet förafverkningarnas storlek i kubik-

meter och deras värde i kronor, vidare virkestillväxtprocenten å äldsta be-

ståndet samt absoluta afkastningen i penningar. Denna senare kulminerar

vid 120 års ålder med 9 kronor 99 öre per hektar. Under mina diskussions-

inlägg på sista tiden i tidningspressen har jag framhållit, att jag sätter största

nettoatkastningen å marken som mål. Den riktiga principen är naturligen

att låta allt i rörelsen ingående kapital vara representeradt vid beräknandet af

den omloppstid, som fordras för ernående af största möjliga ränta å kapitalet,

hvilket är liktydigt med att marken lämnar största behållningen. Beträftande

återigen sträfvan efter den högsta s. k. absoluta afkastningen har jag under det

nyssomnämnda meningsutbytet i tidningspressen hvarken försvarat eller be-

kämpat densamma, ity att jag vid detta meningsutbyte endast angripit den

nymodiga princip, som på förhand fastslår en bestämd, hög räntefot, hvilken

med uthålligt skogsbruk aldrig kan nås. Då den s. k. absoluta afkastningen

i föreliggande fall är högst vid 120-årig omloppstid, kulminerar markens af-

kastning vid no år, ty då erhälles största behållningen på engageradt kapital,

eller 2,38 %, motsvarande en absolut afkastning af 9 kronor 35 öre. Men
det är icke säkert, att man i föreliggande fall bör fastslå omloppstidens längd

till endast iio år, ty erfarenheten säger, såsom ofvan påpekats, att genom
det starka ingripandet i beståndet komma redan vid dess 7o:e år eller där-

omkring luckor att uppstå, hvari föryngring inträder. I det iio-åriga be-

ståndet förefinnes således icke blott 1 1 o-årig skog af gamla beståndet utan

äfven en afsevärd del ungskog af ett nytt bestånd, hvilket gör, att tidpunkten för

den högsta markräntan kommer att framflyttas något tiotal år, hvarigenom
de bägge punkterna för den högsta absoluta afkastningen och högsta mark-

räntan komma att nästan sammanflvta. Med införande af intensiv, fullt
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rationell afverkningsmetod synes det sålunda, som om de båda teorierna skola

komma att gifva till resultat ungefär enahanda omloppstid.
|

Motivet till hela min under senare tiden förda diskussion i skogsfrägan '

har varit på egen erfarenhet grundad visshet om att den nya s. k. 5-procents-

1

teorin leder till våra skogars sköfling. Ej skall man tro, att jag bekämpar i

den läran bara för att få en lång omloppstid till stånd. Jag skall tvärtom ;

gärna gå med på produktion af enbart julgranar, om det kan bevisas, att vi

därmed kunna åstadkomma största inkomsten af marken.

I Svenska Dagbladet för i dag förordas en omloppstid af 40 år. Detta

bevisar dock endast stor okunnighet i ämnet. En 40-årig omloppstid kan i

det ordnade skogsbruket ej bära omkostnaderna utan måste i de flesta fall gå

utan vinst, ja med förlust beträffande stora delar af värt land.

Tabell 4 visar vidare den s. k. värdetillväxtprocenten i beståndet. Vid

50 år är den 6,4 % och vid 60 år 4,4 % . Enligt 5-procentsteorien bör alltså

ifrågavarande skog afverkas vid 57 års ålder, då endast cirka i % afkast-

ning erhålles på engagerade kapitalet och en absolut afkastning af 1,40 kr.

per hektar. Fordrar däremot 5-procentsteorien, såsom skett, 5 % pä enga-

geradt kapital, så kommer ingen omloppstid att fylla anspråken, utan skogen

måste sköflas, tills intet huggbart mera återstår.

Nu är det gifvet, att dessa kapitalvärden, som jägmästare Jonson framlagt

och fått kritiserade, väl kunna göras till föremål för diskussion, ty att exakt be-

stämma en skogs realisationsvärde är ingen lätt sak. I mitt arbete ingår

emellertid att värdera egendomar, och jag torde icke kunna frånräknas en viss

erfarenhet i saken. Jag vill då säga, att de af såväl Jonson som mig nu

framlagda värdena visserligen kunna jämkas på och kritiseras i smådetaljer,

men på samma gång påstår jag, att slutresultatet härigenom kan förryckas

med på sin höjd en half procent, och att procentuella afkastningen sällan

kommer att ställa sig öfver 3 %, kanske någon gång uppgå till i^j^ %. Min

egen erfarenhet ifrån den stora praktiken säger mig således, att 3 % kunna

erhållas i skogsbruket, men aldrig någonsin 4 \ eller däröfver, på en skogs

realisations\ärde.

Då jag här ser så mänga jordbrukare framför mig, så kan det passa att

taga ett e.xempel från jordbruket för att belysa den s. k. femprocentsteorins

verkningar. Vi tänka oss ett landtbruk på 100,000 kronor, som afkastar

3,000 kronor. Så kommer en landtbruksingenjör med »moderna» vyer ut och

tittar pä åkern i juli månnd, då hafren ännu växer som bäst, och gör en

undersökning på några hafrestrån om deras räntabilitet samt säger: »Den här

hafren växer icke med 5 procent. Den måste afverkas.» »Nej», svarar

ägaren, »det gör jag icke. ty om jag låter den stå att växa till i september,

så får jag största afkastningen, nämligen 3 % på 100,000 kronors kapital

af egendom och inventarier, men om jag skulle omlägga min hushållning och

genom försäljning af kobesättningen m. m. sänka kapitalvärdet till exempelvis

80,000 kronor och skörda hafren grön i juli, sä får jag endast 2 % på mitt

kapital, d. v. s. en årlig inkomst af endast 1,600 kronor, således knappt mer

än hälften mot förut.» Härtill svarar då rådgifvaren: »Det gör ingenting om

ni får minskad inkomst, blott att ni ej har något som står och växer och

som ej afkastar 5 % , ty landtbruket måste skötas räntabelt och med det eko-

nomiska lifvets fordringar för ögonen.»

Det är liknande resonemang, som här under senaste tiden förts i skogs-
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frågan. Gifvet är dock, att man måste betrakta skogens värde och dess af-

kastning i dess helhet, när man skall bestämma omloppstiden, och icke endast

betrakta enstaka företeelser. Man får, som sagdt, icke resonera som den

där, som går ut på hafreäkern och tittar efter, om det eller det strået växer

med 5 % , och, när de så icke längre göra, vill omlägga hela egendomens
hushållning efter nya principer.

Den strid, som under senaste tiden här utkämpats, har i själfva verket icke gällt

högre eller lägre omloppstid, utan har gällt en helt annan sak. Ty frågan har kom-
mit i ett särskildt läge därigenom, att några herrar fordra, att vi skola hafva full hank-

ränta pa skogens realisationsvärde. Detta är en helt annan fråga än om hög eller

låg omloppstid. Det är helt enkelt frågan om skogens vara eller icke vara.

Kapten de Verdier sade nyss, att vi icke skola sätta högre värde på skogs-

egendomar, än att vi kunna fä 5 %" i afkastning, men dä vill jag fråga honom

:

Får jag köpa Gustafsfors på de villkoren?

Kapten de Verdier: Ja, vi skola senare talas vid och ackordera om
den saken.

Öfverjägmästare Wallmo : Ja, vi kunna ju göra upp affären sedan.

' Jag kan framlägga många konkreta fall. Under min verksamhet såsom

öfverjägmästare har jag under arens lopp fått uppskatta åtskilliga egendomar,

större och mindre. Jag har gjort beräkning öfver den högsta afkastning, som
kan näs å skogsegendom under fullt fullt modern skötsel, och med ledning

däraf har jag beräknat den procent, som kan erhållas pä realisationsvärdet.

Det finns dä ingen möjlighet att med utgångspunkt från det verkliga handels-

värdet på egendomen fä en afkastning af 5 %', icke ens 4 %". Utan om
man skall tillfredsställa den här uttalade fordran på full bankränta å egen-

domens realisationsvärde, så måste ovillkorligen tillgripas af kapitalet, d. v. s.

öfverafverkning ske. Och detta är det, som är det betänkliga med den nya

princip, som lancerats här. Den uppmuntrar direkt till skogssköfling. Vill

icke föreningen reagera mot en sådan princip, som medfört en sä dålig luft i

föreningen pä sista tiden, så kommer jag för min del att gä tillbaka till skogen,

ty där är verkligen luften friskare.

Skogschefen Arvid Nilsson: Jag skulle icke ha upptagit tiden med ett

yttrande, om icke så härda ord här yttrats mot de s. k. räntabilisterna inom
skogsmannakåren. När jag läste lektor Jonsons sista publikation, kände jag

mig tacksam för det goda siffermaterial han lagt fram till grund för kalky-

ler, men pä samma gång erfor jag en ofantligt stor besvikenhet öfver upp-

satsen öfverhufvud taget, därför att den säger sig behandla materialet och de

framkomna meningarna på ett objektivt sätt, fastän, efter hvad jag förstår,

ett mindre objektivt bemötande och en mindre objektiv granskning af mot-

ståndarnas uppfattning väl sällan framkommit under skenet af vetenskaplig

behandling. Hvad de skogsmän yttrat, som arbeta för att anpassa vår skogs-

hushållning efter allmänt gängse ekonomiska lagar, det har, såsom ju också

jägmästarna Ernst Andersson och Henrik Petterson frapihållit, varit fotadt

på sträfvan icke blott efter räntabilitet utan äfven efter uthållighet i skogs-

bruket. De realisationsvärden, som det under sådana förutsättningar i prak-

tiken tillkommer skogsbrukaren att förränta, måste därför i motsats till inle-

darens realisationsvärden beräknas efter afdrag af alla omkostnader för

skogsbruket.
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Lektor Jonsons behandling af siffermaterialet finner jag sålunda vid

fråga om räntabilitet eller icke i skogsbruket vara ensidigt teoretiskt. I sitt

resonemang i detta stycke bemöter lektor Jonson mera Pressler än de sven-

ska räntabilisterna.

Huru de allmänna omkostnaderna skola fördelas på olika delar af års-

afverkningen, kan ju tyckas till en del vara en smaksak. I denna fråga

hafva emellertid mina tankar fått samma riktning som jägmästare Eneroths.

I hvarje fall måste det vara rättare att förfara med dessa kostnader så, som

han ifrågasatt, än som jägmästare Andersson tidigare förordat. Skillnaden

mellan olika grofva virkesdimensioners nettovärden på rot blir genom det

förstnämnda förfaringssättet större än genom det senare, och ju större denna

värdeskillnad är, desto högre blir den del af värdetillväxten, som vi benämna
kvalitétillväxt. De allmänna omkostnaderna bli därför, i stället för ett hinder

för den räntabilitet vi eftersträfva, ett medel att befrämja densamma.

För att förebygga missuppfattning af hvad lektor Jonson och öfverjäg-

mästare Wallmo yttrat, vill jag ytterligare understryka, att de, när de an-

gifva afverkningsåldern för ett räntabelt skogsbruk till 50—55 år, icke räk-

nat med sådana gallringar, som höja skogens räntekraft, och att de ej hel-

ler beaktat skogens dyrhetstillväxt. Att dyrhetstillväxtens storlek icke kan

fixeras på förhand utgör ju intet hinder för att beakta denna tillväxt. En-

dast den, som är tvingad att sälja virke i oförminskad omfattning äfven un-

der utpräglad lågkonjunktur, torde vara berättigad att i detta sammanhang
bortse frän dyrhetstillväxten.

Öfverjägmästare Wallmos yttrande gladde mig till en del, därför att det

var första gången jag hört honom räkna med ränta på ränta. När han de-

monstrerade en af sina grafiska tabeller, framlade han ju gallringsafkastnin-

gens storlek, beräknad med ränta på ränta till en slutafverkningsälder. Men
om vi nu skola räkna med ränta på ränta på en del af afverkningsvärdet,

hvårför ej då räkna ränta pä ränta vid skogsvärdeberäkningen i dess helhet?

Det har sagts, att försök att tillämpa räntabilitet i skogsbruket skulle för-

orsaka sköfling af skogskapitalet. Erfarenheten lär emellertid, att det är

egendomarna med stora virkesförräd, som i främsta rummet draga skogsspe-

kulanterna till sig.

Kapten de Verdier: Den där inbjudan till affär frän hr Wallmos sida

kan jag icke acceptera, men vi kunna ju diskutera saken för att erfara,

om icke realisationsvärdet efter hr Wallmos beräkningar kan bli en ordentlig

köpeskilling. Dä jag läste hr Wallmos artikel i Svenska Dagbladet i dag,

fann jag af den, att han varit i Norge och möjligen påverkats att nedsätta

sina fordringar pä omloppstiden frän 140 år, — den ståndpunkten innehade

han år 1907 — till nu iio år. Dessutom har han i Norge fått erfara

sanningen af det gamla ordspråket, att ingen är profet i sitt eget land.

Lektor Tor Jonson: Jägmästare Nilsson tycktes nyss ha uppfattat mitt

inledningsföredrag,, som om jag förordade de Presslerska teorierna med ränta

pä ränta å kulturkostnader m. m. Något dylikt har jag dock ej yrkat på,

ty i praktiken anser jag dem många gånger leda till för svenska törhållan-

den rena absurditeter. Däremot har jag ansett dem vara en teoretiskt be-

tydligt bättre genomförd tankebyggnad än de senare lancerade, härifrän afse-

värdt skiljaktiga s. k. penningeränteprinciperna.
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Dessutom anmärkte jägmästare Nilsson, att min bokföringsmetod skulle

vara felaktigt hopsatt. Jag skall då först och främst be, att jägmästare Nils-

son adresserar detta klander till sachsiska statsskogsförvaltningen, som i c:a 60

år användt denna bokföring och möjligen också har prioritetsrätt till den-

samma.
Samtidigt dristar jag mig emellertid att fasthålla vid, att det för våra

egna statsskogars skötsel skulle verka synnerligen uppryckande, om man pä

lämpligt sätt följde vissa sydtyska staters e.xempel, hvilka med c:a lo-äriga

mellanrum inventera och enligt pä orten gängse marknadspris värdesätta på

skogen befintliga tilllgångar af mark samt af skog i olika åldrar och utveck-

lingsgrader, hvilka tillgångar bokföras som en skogens > produktionsfond», och

uträknas sedan årligen nettoinkomsten i förhållande till värdet på dessa till-

gängar. Det är på detta sätt beräknadt, som de sachsiska statsskogarnas

löpande ränta redan 1854 rört sig mellan 2,1 och 2,5 %, medan produktions-

fonden själf stegrats i värde med i medeltal c:a 1,3 % om året.

Ehuru denna siffra på tillgångar bör stå så att säga i marginalen, och

sålunda ej får läggas till grund för beskattning, saluvärdering eller sköflings-

nettovinst m. m., äro naturligtvis många enskilda skogsägare och aktiebolag

föga hågade att utlämna densamma till allmän kännedom, hvarjämte den lätt

skulle kunna missbrukas därhän, att ägaren eller förvaltaren skulle kunna anse

sig förpliktad att på denna naturliga produktionsfond ärligen leverera ränta

enligt allmän räntefot, hvilket normalt aldrig någonstädes torde låta sig göra

utan skogens öfverafverkning och sköfling. För statsskogarna bör däremot dylik

fara knappt förefinnas, men skulle för dem en god kontroll pä egendomarnas

skötsel med säkerhet vinnas. Mitt exempel understryker dock, hvad man pä

sachsiska skogarna funnit, nämligen att man på ett dylikt värde måste nöja sig

med en låg ärlig ränta, vanligen liggande mellan 233%', hvilket man ovill-

korligen måste ha klart för sig, innan ett på detta sätt bestämdt kapitalkonto

upplägges, ty denna räntefot betingas af det uthålliga skogsbrukets natur,

hvilken omloppstid och skötsel man än använder.

Professor Hesselman : Det är endast ett litet uttryck hos jägmästaren

Nilsson, som jag ville offentligen interpellera honom om. Han anmärkte,

att hr Jonsons beräkningar voro teoretiska och därför opraktiska. Seder-

mera hafva flera bland de talare, som äro anhängare af räntabilitetsteorin

inom skogsbruket, påvisat fel i lektor Jonsons beräkningar. Jag vill för min

del säga, att herr Jonsons beräkningar äro teoretiskt oriktigt uträknade och

därför opraktiska. Jag hemställer, om icke hr Nilsson ville omformulera sitt

yttrande pä det sättet.

Lektor Tor Jonson: Jag skall anhålla att få göra ett par beriktiganden i kapten

de Verdiers yttrande nyss. Angående vissa omkostnaders storlek kunna vi ju

resonera vid ett annat tillfälle, men dä kapten de Verdier trott sig finna, att den

70-åriga omloppstiden, som lämnade den högsta räntabilitetprocenten, jämväl

sammanfölle med omloppstiden för högsta virkesskörden, så är detta från

hans sida ett misstag. Dels råder nämligen mellan dessa bada maxima ald-

rig något fast sammanhang, och dels visar mitt exempel en högsta virkes-

skörd vid 100 är, ej vid 70, hvarför samtidigt den i öfrigt intressanta redo-

görelsen om de förädlingsvinster, som kunna inflyta, därest mesta möjliga vir-

kesmängd erhälles ur skogen, i denna punkt blir något haltande.
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Kapten de Verdier har också trott sig konstatera, att jag gett mig in

på ett så verkligt lönlöst företag, som att försöka utplåna bankräntan. Det

är icke bankräntans befintlighet saken gäller, ty den har nog litet hvar kän-

ningar af, utan det är en till sin sammanställning och föreslagna praktiska

användning felaktig ränteteori, som jag anser mig ha kullkastat. Dä kapten

de Verdier ej tycks ha kunnat följa med den i mitt tycke synnerligen enkla

bevisföringen angående det bristande matematiska underlaget hos de för

skogsbrukets reglerande föreslagna ränteteorierna, så skall det bli mig ett

nöje att få fortsätta granskningen af desamma, då jag anser, att en fortsatt,

oemotsagd propaganda för afverkning enligt bankränteprincip skulle kunna

medföra de allra allvarsammaste följder för vårt skogsbruk, och därmed för

hela vårt näringslif.

Dä kapten de Verdier ytterligare frågade, om jag vid skogsvärderingar

brukade utgå från att köparen skulle nöja sig med 21/2 % ränta, så vill jag

anförtro honom, att jag ej gärna yttrar mig om priset, förrän jag kan bedöma,

hvad egendomen ungefärligen kan afkasta. Synes den möjligheten utesluten

för köparen att fä skälig ränta, sä blir det sannolikt ingen affär af. Jag an-

ser det som en ytterst osund företeelse, när, såsom ofta sker, skogsegendo-

mar uppjobbas till sådana pris, att köparen för att rädda så mycket som

möjligt af den utlagda köpesumman till sist anser sig behöfva realisera allt, som

går att lösgöra, och lämna resten af jordagodset åt sitt öde utan underhåll

och skötsel med åtföljande förstöring af stora nationella värden. Huruvida

denna konflikt mellan enskilda och allmänna intressen går att bota på annan

väg än utsträckt förmyndarskap frän statens sida, hvilket ju mest påyrkas, vå-

gar jag ej bestämdt yttra mig om, men att skogsbruk måste finnas i Sverige,

och att ränteteorier, som vid praktisk tillämpning riskera dess utveckling och fort-

satta bedrifvande, äro felaktiga, det tvekar jag ej ett ögonblick att uttala som
min bestämda öfvertygelse, i all synnerhet när man dessutom, som här, med
direkta siffror kan visa, att teorierna stöda sig på en matematiskt och lo-

giskt felaktig tankebyggnad.

Öfverjägmästare Wallmo: Med anledning af jägmästare Nilssons ytt-

rande vill jag säga några ord. Han fällde orden: »vi som hylla räntabilitets-

principen.» Det har framgått både af föredragandens inledningsanförande

och hvad som anförts af andra, att vi äro en hel mängd och troligen de allra

flesta, som äro vänner af räntabilitetsteorierna, och vilja drifva räntabiliteten i

höjden så mycket som möjligt för skogsbrukets del. Men därför att vi icke

gä till en pä förhand bestämd, hög räntefot, som föranleder skogssköfling,

utan hålla på uthålligt skogsbruk med den högsta räntabilitet, som därvid är

möjlig, så torde vi sansade i verkligheten vara större räntabilitetsvänner än

de, som med så stor kärlek vilja använda slagordet enbart om sig själfva. Det

är icke mera än tio minuter sedan jag utgick frän den omloppstid, hvarigenom

jag erhöll den högsta ränteafkastningen på hela det engagerade kapitalet. Det

är den riktiga och sanna sträfvan efter räntabilitet, ty den andra, nyaste

ståndpunkten leder enligt hvad erfarenheten visar till skogssköfling.

Beträffande uttalandet, att jag här fick en omloppstid och en föregående

gång en annan, dä på 120— 140 är, sä vill jag erinra om, dels att det icke

gifves någon fast omloppstid, lämplig för alla skogar, utan att den kommer att

växla för olika orter och olika marker, dels att jag i det föredrag år 1907, som
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åsyftas, endast lade fram exempel pä de tider, dä den löpande värdetillväxten och

medehärdetillväxten skuro hvarandra. Jag framdrog då de Lovénska siffrorna från

Värmland, hvilket ju mera var ett teoretiskt experiment, enär siffrorna i fråga

voro hämtade frän bestånd, som icke underkastats rationell vård under upp-

växttiden, och således icke gällde för framtidsskogen. Förresten sade jag, att

jag icke brydde mig om omloppstiden i egentlig mening, ty med dåtida kun-

skap var det svårt att bestämma den. Själf utgick jag på den tiden från

andra grunder vid afverkningsberäkningens uppgörande.

Skogschefen Arvid Nilsson: Med anledning af hvad prof. Hesselman

påpekat, är jag naturligtvis villig göra den ändring han ifrågasatte. Min
afsikt var att beteckna Jonsons kalkyler såsom kammarkalkyler.

Lektor Jonson motiverar sin behandling af skogsvärden och omkostna-

der bl. a. därmed, att man å statsskogarna i Sachsen förfar pä liknande sätt.

I sitt inledningsanförande omnämnde han en faktor, det sunda förnuftet, som
framkallat vissa medellånga omloppstider i Bergslagen. Jag undrar, om icke

denna mäktiga faktor talar för en annan sammanställning af realisationsvär-

den och omkostnader, än den inledaren framlagt.

Det måste vara förlåtligt, om man misstager sig något beträffande öf\erjäg-

mästare \Vallmos ställning till denna fråga. Jag kan nämligen icke finna

honom sä konsekvent i detta stycke, som han själf förmenar sig vara. Hvad
en skogsman yttrat för länge sedan i detta ärende, som blifvit så pass allsi-

digare belyst under senare tid, kan vara af underordnad vikt, men när öfver-

jägmästare Wallmo nu vill göra gällande, att han under 20 år arbetat för det

skogsbrukssätt, han nu förordar, anser jag icke orätt att nu erinra om hans

bok »Rationell skogsafverkning», utgifven för femton är sedan. Lika svårt

som jag nu har att följa honom i hans motivering af en lång omloppstid,

lika lätt är det för mig att instämma i de ännu i hufvudsak orubbade sak-

skäl, han i sin nämnda bok ifrågasätter såsom vägledande för isynnerhet den
privata skogshushållningen. Dessa sakskäl (sid. 99— loi) kunna icke aflägsna

utan måste tvärtom stödja krafvet på kortare omloppstider än öfverjägmästare

Wallmos nuvarande 120— 140-åriga. Ej heller hvad öfverjägmästare \Vallmo se-

nare yttrat, kan jag finna helt öfverensstämmande med hans nuvarande ståndpunkt.

Öfverjägmästare Wallmo: Jag beder att fä svara herr Nilsson ögonblick-

ligen pä detta. Jag skref en gäng' på tal om markränteprincipen (som dock
är vidt skild från den nu lancerade femprocentsteorien) att den i regel är

riktig och därför borde tillämpas, men att, då vi dels ännu hade för dåligt

statistiskt underlag för de finansiella beräkningarna, men i stället hade full

kunskap om svenskens vana att genast förslösa de pengar, som kunde be-

kommas genom de 60— 70-åriga och äldre beständens »försilfring», dels hade

möjlighet att genom blädning i desamma beständen kunna försilfra en afse-

värd del af dem och ändå bibehålla markens produktionsförmåga, hvarigenom

den tinansiella omloppstiden, såsom erfarenheten nu äfven visat, komme att

afsevärdt förlängas, så kunde jag förorda, att man tillsvidare lämnade mark-

ränteprincipen på tillväxt och sökte bestämma omloppstiden efter skogsränte-

principen. Nu är kunskapen vidgad beträftande tillväxten i rationellt skötta

bestånd, och tiden är därför äfven inne att börja tillämpa markränteprincipen

i praktiken.

' 1897, Ralionell skogsafverknini; sid. loo— 102 och I 15— 116.
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Skyddsåtgärder mot skogseld vid järnvägslinjer.

Utdrag af berättelse öfver en med bidrag af statsmedel företagen skoglig studieresa

af E. Lundman till Tyskland och Schweiz hösten 191 1.

En sak, som genom sin aktualitet hos oss förtjänar särskildt intresse, är

den inom de tyska statsskogarna tillämpade behandlingen af mark och skog

närmast järnvägslinjerna till förekommande af antändning frän lokomotiv.

Skyddsanordningarna ha, synnerligast i de med tall bevuxna, torra hedarna

börjat sättas i ett enhetligt system, som visat de bästa resultat utan att vara

alltför kostsamt, men innan man kommit därhän, hafva åtskilliga misslyckade

försök gjorts. Som förhållandena i Chorin äro typiska beträffande denna ut-

veckling, vill jag här återge, hvad jag af forstmeister Kienitz, som ägnat frågan ett

ingående studium, kunnat inhämta. Chorins flacka, torra tallhedar genomlöpas

af dubbelspåret Berlin—Stettin— Stralsund, hvarå tågfrekvensen är stor, väl öf-

ver 100 tåg dagligen. Ar 1847 blef d. v. privata bandirektion anbefalld att

såsom eldskydd anordna längs banan en 7,5 m. bred remsa, som befriades

från all markbetäckning, hvarjämte skogsbevakningspersonalen ålades att in-

spektera linjen efter hvarje passerande tåg, hvilket kunde gå för sig med
dåtida trafik. Ar 1858 erhöll bandirektionen tillstånd att anlägga ett system

flacka diken i de angränsande bestånden: på c:a 23 m:s afstånd skulle ett

dylikt dike upptagas samt vinkelrätt däremot å c:a 38 m:s afstånd små tvär-

grafvar fram till banvallen. Samtliga dessa diken skulle hållas rena från all

markbetäckning. En uppkommen skogseld skulle härigenom lätt kunna be-

gränsas. Först ih- iSh4 blef å båda sidor längs linjen en c:a 1 5 ni. bred

beståndsremsa kalafverkad samt för c:a 1 7 mk per har till bandirektionen

utarrenderad att såsom kalmark förvaltas; i gränsen mot kronoparksbeständen

skulle upptagas stora diken 2 m. breda och 1,2 m. djupa. Orsaken till

denna rätt kostsamma anordning var att söka i bristfälliga skyddsförhållanden

på andra orter. Underhållet blef småningom äfven här otillfredsställande,

eller ock var effektiviteten ej stor, ty 1868 förstördes fullkomligt ett 42 har

stort 25-årigt tallbestånd. Ar 1880 öfvertogs banan af staten och utfärdades

1882 en noggrann instruktion angående skötseln af dessa skyddssträckor. Så

skulle skyddsgrafvarna genom banförvaltningen årligen rensas; pä remsan in-

nanför grafvarna skulle jorden hällas fri från eldfarlig betäckning af mossor

och ris ; barrskogen å dessa remsor skulle genom starka gallringar glesställas

samt kvistas, sä att toppeld ej kunde uppkomma; sedan dessa barrskogsljestånd

omsider afverkats, skulle lämpliga löfträd med låg skogsskötsel införas, men
om detta ej läte sig göras pä grund af olämplig mark, skulle med afverknin-

gen af barrskogen anstå, tills innanför liggande kulturer hunnit växa ifrån
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den största faran. Pä passande ställen användes skyddssträckorna till åker-

bruk. Löfträdskulturerna misslyckades dock ofta ä magrare mark, där sanden

efter marktäckets aflägsnande fick karaktär af flygsand, och för öfrigt dödades

plantorna lätt genom löpeld, där nu markbetäckningen ej var fullständigt bort-

tagen. Förvisso hafva dock dessa skyddsanordningar rätt väl fyllt sitt ända-

mål; likväl händer, att .vid stark vind gnistor flyga öfver den närmaste kala

eller med löfbuskar bevuxna remsan och först uppfångas af det innanför be-

fintliga glesställda, uppkvistade tallbeständet, som genom diken äfven är in-

deladt i rutor. Kostnaden är dock alltför stor. Skogsförvaltningen har för

dessa närmast liggande remsor blott kultursvårigheter och utgifter att anteckna,

och äfven å den innanför befintliga remsan kan skogen ju ej behandlas forst-

ligt. Banförvaltningen hade att bekosta markrensningar af remsorna och di-

kena samt fick betala alla brandskador äfven inom skyddsremsorna. Allt

efter trafikens stegring hafva ock fordringarna pä skyddssträckorna ökats.

Man fordrar, ait marken därstädes skall antingen i sin helhet eller ock pä

tillräckligt breda gångar, parallella med banlinjen, hafva en ej antändbar yta,

samt alt på skyddsremsorna antingen öfver hela ytan eller på en tillräckligt

bred sträcka står ett bestånd, som hindrar att gnistor flyga öfver till den verk-

liga skogen innanför. För att på lämpligt sätt nä första målet, ha i Chorin

försök gjorts med plantering af åtskilliga buskväxter och örter, såsom Caragana,

Ule.x, Latkvrus och lupinarter, dock utan framgång, hvadan sträckan närmast

linjen, där nu ej åkerbruk kunde etableras, fick praktiskt taget ligga kal, enär

jämväl löfträdskulturerna vanligen gingo ut; f. ö. uppfångade löfträden ej

gnistorna under den här nere farligaste tiden, mars—april, då de ju stodo

kala. Ofver de alltså kala remsorna kunde gnistorna obehindradt flyga, enligt

iakttagelser ända till 35. m Under senaste 10— 15 åren har därtor ett

annat förfaringssätt, efter förslag af Kienitz, kommit till användning, k den

närmast banlinjen liggande, mer eller mindre kala remsan planteras tall, som

ju äfven å mager och torr mark trifves, ä de ständigt gröna barren uppfån-

gas de gnistor, som nedfalla på detta område, och slockna. Skogseld börjar

ju i regel med markeld, som sedan sprider sig upp i kronorna. Tallen är

äfven vid sä små stamdimensioner som 3—4 cm. vid marken härdig mot

elden, under det björk och än mer andra löfträd äro ömtåligare. För att tå

ett dylikt tallbestånd brandsäkert erfordras att å marken ej finnas material,

som vid förbränning alstra hög värmegrad. Därför måste större grenar o. d.

aflägsnas samt uppkvistning af tallarna ske till 0,75 mtr, eller, om gräs och

annat dylikt finnes, till 1,5 m:s höjd. Som tallbarken endast vid ej alltför

tätt beståndsförband utbildar sig tillräckligt tjock för att gifva stammen verk-

samt skydd mot elden, borde slutenheten vara ungefär 1,2 m:s förband; dock

må ej slutenheten hälla sig så låg, att förmågan till uppfångande af gnistor

i grenarna nedsättes. Tallen skulle dock, trots allt, ej kunna hålla stånd mot

skogseldar af större omfång genom den hetta, som därvid utvecklas. Förden-

skull indelas skyddsfälten i smärre afdelningar och har, enligt iakttagelser, en

bredd af 12— 15 m. visat sig lämplig, och böra naturligtvis gångarna mellan

dessa fält hållas fria och öppna. De fordringar beträftande anordnandet af

skyddsbältena, som nu senast utbildat sig, äro hufvudsakligen, ati hiuiföyvalt-

ningen omedelbart intill gränsen af banområdet häller en i m. bred gäng tri

frän betäckning, så att de ofta förekommande banvallseldarna motas, hvar-

jämte parallellt med denna gång 12— 15 m:s afstånd en annan gång 1,5
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m. bred upptages och underhålles samt pä 20 m:s afståiid frän hvarandra,

tvärgängar ; alt skogsförvaltningen skall handhafva skötseln af tallbeständet mel-

lan dessa gängar: uppkvista tallarna till 1,5 m., när de natt 3 m:s höjd,

och dessförinnan borttaga torra kvistar, vidare gallra beståndet, aflagsna från

marken större grenar samt högre gräs och buskar; smärre affall må kvar-

lämnas. Jorden bör omkring hvarje tall något uppbackas, tills trädet nätt 3

m:s höjd och kan uppkvistas. Skulle man befara, att på grund af bestån-

dets ringa utveckling gnistor kunna flyga öfver området, upptages, blott till-

fälligtvis ännu ett dylikt skyddsbälte. Som den äldre skogen ej är så god

gnistfångare som den medelåldriga, och dä höga träd intill banan ju alltid

medföra en viss risk för trafiken, bör beståndet skötas efter kortare omdref.

För produktion af sleepers och telegrafstolpar o. d. vid afverkningen borde i

den innanför liggande skogen ett reservskydd anordnas, tills beståndet ä den

egentliga skyddsremsan hunnit uppväxa till samma höjd som lokets skorsten,

dä den ansågs fylla sin uppgift att fånga gnistorna, som ju vanligen komma från

skorstenen. Användes närmaste remsan till åker, borde ändock en skyddsgång

mot beståndet upptagas. I gångarna insås lämpligen lupiner [Seradella) så-

lunda, att efter harfning utsäs fröet, och sä harfvades i motsatt riktning.

Denna lupinart visade sig särskildt lämplig att hämma löpeld, och uppgår kost-

naden till 16,40 mk per har efter 12 mk för kördagsverke (2 hästar), 1,50

mk för en medhjälpare samt 5,40 mk för 30 kg. frö, d. v. s. för besåning

af en 2,5 m. bred gäng blir kostnaden per 100 m. 41 pfg. Detta är ju

billigt och framför allt verksamt samt i jämn terräng och med gles befolk-

ning beaktansvärdt.
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TRÄVARUMARKNADEN.

Vid utgången af juni månad kunde man konstatera, att c:a 85 %
af årsproduktionen för Sverige voro försålda. Ocli afslut förekomma

alltjämt.

Bland de affärer, som sedan min senaste rapport äro att anteckna,

märkas några försäljningar från Härnösand, hvarvid för granbattens pr

oktober—november betingats frcs 212:50 och för granplanchetter frcs

202: 50 och 192: 50. Från Härnösand hafva äfven en del granplankor

sålts och betalats med 36 centimes basis, samtidigt som andra dylika

från samma distrikt betingat 35 '/^ ä 35 3/^ centimes.

Furuplankorna hålla sig allt fortfarande förträffligt. Siaidsvall har

för dylika fått £ 11: 15. — för III och £ 10: 15. — för IV.

Att redan nu börja med spådomar angående utsikterna för nästa

säsong skulle med hänsyn till de små kvantiteter som finnas kvar af

årets produktion vara frestande nog, men skulle å andra sidan vara

mindre klokt. Allt för många och svårberäkneliga äro de faktorer, som

härvidlag inverka. Utöfver de politiska och allmänt finansiella synpunk-

ter, som man har att lägga på frågan, har man alltid att räkna med

den rörliga fraktmarknaden. Beträffande denna finner man nu en gan-

ska tydlig åtstramning, som aflöst den vekhet, hvilken för någon tid

sedan framträdde. Ej osannolikt är, att frakterna för hösten komma att

ytterligare styfna, hvilket våra köpare sin vana trogna nog vilja utnyttja,

för att om möjligt pressa höstpriserna. Så stark som marknaden nu är,

bör man ju med allra största lugn kunna tillbakavisa hvarje försök här-

till, därvid ihågkommande att fallande priser pä senhösten lätt kunna

animera till låga anbud för nästa år.

Från Ryssland rapporteras, att timmerfångsten för såväl Riga som

St. Petersburg företer en afsevärd minskning mot den beräknade. Drif-

ningsförhållandena i dessa distrikt voro nämligen äfven under den gångna

vintern, likasom under de två närmast föregående, synnerligen ogynn-

samma. Detta måste gifvetvis hafva en hälsosam inverkan på våra ut-

sikter för åtminstone den närmaste framtiden, i synnerhet som drifnings-

resultaten såväl hos oss som i Finland ej heller fullt motsvara beräk-

ningarna.
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FOR KRONOJAGARE.
(

Till kronojägare i Vederslöfs bevakningstrakt af Värends revir har Kungl. Domän-
styrelsen den 10 juni antagit och transporterat kronojägaren i Visjö bevakningstrakt af Kosta
revir Erik Ludvig Lundberg.

Till extra kronojägare utan arfvode ha antagits

utex. skogslärlingen Johan Florentin Hallqvist i Gullbergs revir.

> » Oscar Henrik A.xel Henriksson i Bräcke »

» » Gregor Andersson i Stensele »

Till arbetsledare vid statens flottledsbyggnader inom Gäfle—Dala distrikt ha
antagits

I juli tills vidare under året

I

Der Johan Johansson frän

Olof Olsson . 20

Martin Eriksson » i

Markus Eriksson » 16

Tjänstledighet har beviljats:

Kronojägaren i Vittsjö bevakningstrakt af norra Skånes revir Carl Pettersson för hälsans

vårdande 15 juni— 15 september med förordnande för e. kronojägaren F. J. Pettersson.

Kronojägaren 1 Hälahults bevakningstrakt af Örebro revir C. Johan Karlsson för ge-

nom läkarbetyg styrkt sjukdom I juli 1913—30 juni 1914' med förordnande för e. krono-

jägaren Axel Pettersson.

Kronojägären i Forsnäs bevakningstrakt af Malmesjaurs revir Erik H:son Holmqvist

för genom läkarbetyg styrkt sjukdom juni—december med förordnande för e. kronojägaren

Albert Bergvall.

I

Formulär för inrapporterande af kullfallna träd å skogsförsöksanstaltens
profytor.

Profytans N:r Skogens namn

Afdelningens N:r Revir -

Trädets

nummer*
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Departementalkommitterade och administra=

tionen för skogsväsendet.

I. Irtledande föredrag
vid Föreningens fijr skogsvård årsmöte den i april 1913.

Af Alfr. Wigelius.

Herr grefve och ordförande, mina herrar! Intet skede i våra skogars

historia har gått så markeradt i omdaningens tecken som den tid vi nu

stå uti. Vä\ har under årens lopp vår skogshushållnings komplicerade

maskineri haft sina renoveringsperioder, men aldrig tillförene har för-

nyelsetanken satt sig ett så vidtomfattande mål före som i denna tid.

Det är som hade en forcerad utveckling i förening med en skärpt kritisk

syn på tingen kommit vår skogshushållnings och vårt skogsväsendes

hela byggnad att i ett framträda såsom föråldrad och oförmögen att

tillfredsställa tidens kraf. Område efter område har kastats in i utred-

ningarnas skärseld för att så småningom, ja, så småningom luttradt och

renadt gå därutur.

Vi ha sedan 1905 års slut, sålunda under en tidsperiod af mindre

än åtta år, fått bevittna, hurusom skogsundervisningen och skogsför-

söksväsendet efter verkställd utredning omskapats, hurusom vården och

utnyttjandet af skogstillgångarna inom landets norra delar underkastats

granskning och program till vidtgående omgestaltningar i nämnda hän-

seenden framlagts af norrländska skogsvårdskommittén, hurusom hus-

hållningen med skogarna i landets södra delar gjorts till föremål för

undersökning af särskildt utsedda sakkunniga, och vidare hurusom frågan

om revision af vår skogslagsstiftning hänskjutits till en för ändamålet

tillsatt kommitté.

Till sist har så i dessa dagar slutförts ett utredningsarbete, hvilket,

om än skogshushållningens angelägenheter på grund af sakförhållan-

denas egen natur blifvit ett af dess mera sidoordnade föremål, dock

gifvit till resultat äfven för detta område betydelsefulla förslag, inne-

bärande djupgående omgestaltningar af administrationen för skogs-

väsendet inom den högsta statsförvaltningen.

Jag syftar här på de undersökningar och därpå grundade förslag, som

Sl!Oi'S7;ir^s/,'rr,,i„^e,rs Tidskrifl. allm. lieUn /o/_j. 23
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gifvits uttryck i det af kommitterade för statsdepartementens organisa-

tion den 31 december 19 12 afgifna betänkande.

Den vid föredragets anmälande i programmet uttalade förmodan, att I

nämnda betänkande skulle blifva tillgängligt kring medio af mars månad, I

har ej förverkligats, betänkandet kan först inom närmaste dagar

förväntas blifva till Kungl. Maj:t öfverlämnadt. Kommitterade ha emeller-

tid det oaktadt tillstadt, att vid detta tillfälle deras tankar i förevarande

hänseende bringas inför offentligheten.

Då det af kommitterade för statsdepartementens organisation fram-

lagda förslag med afseende å handhafvandet af skogsväsendets ange-

lägenheter inom den högsta statsförvaltningen bör ses i belysningen af

kommitterades allmänna principer för centralförvaltningens omorganisa-

tion, har jag ansett mig böra inledningsvis i allra största korthet be-

röra de af kommitterade uppställda grunderna såväl för organiserandet

af statsdepartementen i det hela som för departementsindelningen, oak-

tadt dessa grunder kanske för ett flertal af de närvarande torde vara

kända från inledningen till det underdåniga utlåtande och förslag om
upprättande af en socialstyrelse, hvilket departementalkommitterade

gemensamt med kommittén för förändrad organisation af kommerskolle-

giet afgaf den 18 november 191 1.

Kommitterade för statsdepartementens organisation eller med en kor-

tare benämning departementalkommitterade, som utsagos af Kungl. Maj:t

den 1 1 december 1908, ha enligt dem meddeladt uppdrag haft dels att med

tagen hänsyn till trenne af riksdagen i ämnet aflåtna skrifvelser verk-

ställa en allsidig undersökning angående de förändringar, som kunde

finnas erforderliga eller lämpliga i statsdepartementens genom grundlag

fastställda indelning.

dels ock att verkställa utredning rörande erforderliga eller lämpliga

förändringar beträffande personalen och arbetssättet inom departementen,

den närmare fördelningen af ärendena departementen emellan äfvensom

ordningen för ärendenas beredning och afgörande, med andra ord organisa-

tionen af statsdepartementen.

I fråga om departementsindelningen ha kommitterade med uppmärk-

sammande af olägenheterna utaf ett för stort antal departement sökt

att inom ramen af ett begränsadt antal sådana inordna de olika förvalt-

ningsgrenarna, så att åt hvarje gren beredes den plats och det utrymme

inom departementsorganisationen, som af dess relativa vikt betingas.

Kommitterade ha därvid beaktat ej mindre betydelsen af att de olika

ärendesgrupperna blifva pä sådant sätt fördelade mellan departementen,

att dessa hvar för sig bilda ett såvidt möjligt organiskt helt, än äfven

att arbetsbördan blir på sådant sätt fördelad mellan de särskilda de-

I
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partementen, att icke någon departementschef belastas med göroiiiål i

den omfattning, att han icke mäktar behörigen tillgodose samtliga de

intressen han som departementschef har att vårda.

Ledda af dessa grundsatser ha kommitterade i afseende å departe-

mentsindelningen föreslagit:

att ett nytt departement inrättas för handel, industri och j/(j/^?;7 (handels-

departementet);

att likaledes ett nytt departement bildas för santfardsclsanstalter och

allmänna arbeten (kommunikationsdepartementet);

att landt- och sj'oförsvarsdeparteuie)ite)i förenas till ett departement

(ftirsvarsdepartementet); samt

att, under förutsättning att ärendena rörande samfärdselanstalter och

allmänna arbeten utbrytas ur civildepartementet, ärenden af social natur

i så stor omfattning, som lämpligen kan ske, sammanföras i detta

departement.

Vid detta förslag till departementsindelning hafva kommitterade ut-

gått från, att öfriga nu befintliga departement skola bestå, dock med
de förändringar i afseende pä förvaltningsområden, hvilka föranledas af

nämnda förslag eller eljest i samband därmed funnits nödiga eller

lämpliga.

Vid öfvervägande af möjligen tänkbara kombinationer för departe-

mentsindelningen ha kommitterade bland annat äfven ifrågasatt samman-

förande af handel, industri och sjöfart med jordbruksnäringen, hvarigenom

ett gemensamt näringsdepartement skulle bildas, en lösning som kommit-

terade emellertid ej funnit möjlig, med mindre förvaltningen af statens

skogar och domäner samt skogshushållningen i öfrigt flyttades från jord-

bruksdepartementet tillbaka till finansdepartementet.

Bland annat af det skäl att därigenom skulle omintetgöras planen på

omskapande af finansdepartementet till ett modernt finans- och skattede-

partement, ha kommitterade icke velat medverka till en sådan tankes

realiserande.

I samband med den, som en följd af kommitterades förslag till de-

partementsindelning verkställda omgrupperingen af ärendena hafva kommit-

terade äfven ansett sig böra göra hemställan om öfverflyttning af en

del större ärendesgrupper de olika departementen emellan, i hvilket af-

seende här förtjänar erinras om kommitterades förslag, att i jordbruks-

departementet sammanföra alla angelägenheter rörande statens domäner

och boställen m. m. i syfte att här få koncentrerade de ärenden, som

organiskt sammanhänga med hvarandra.

Följer man därefter departementalkommitterades förslag i fråga om
departementens inre organisation, finner man, att kommitterade här utan
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att som ledning äga några af Riksdagen eller annorledes gifna riktlinjer

vid sin sträfvan att åstadkomma en ny och tidsenlig organisation varit

hänvisade till ett i stort sedt själfständigt nyskapande.

Allom bekant är hurusom den svenska centralförvaltningen för när-

varande är fördelad mellan å ena sidan de åtta statsdepartetiioiten,

hvilka hafva att bereda och expediera regeringsärendena, med andra ord

de ärenden, som skola föredragas inför Konungen i statsrådet, och å

andra sidan de centrala verken, hvilkas främsta uppgift är, att hvart

inom sitt område själfständigt handlägga förvaltningsärenden, s. k. styrelse-

ärenden.

Mellan departementen och de centrala verken äger en växelverkan

rum på sådant sätt, att verken till departementen afgifva underdåniga

utlåtanden i regeringsärenden, som till dem för sådant ändamål remit-

teras, samt bringa till utförande Konungens dem meddelade beslut, på

samma gång de i allmänhet hafva att själfmant göra underdåniga fram-

ställningar i ärenden, som angå deras verksamhetsområden samt att af-

lämna årliga berättelser och vissa andra uppgifter rörande den af dem

utöfvade förvaltningen. I förhållande till departementscheferna intaga

de centrala verken en i stort sedt fristående ställning, departements-

cheferna äga, förutom befogenhet att infordra utlåtanden, endast rätt att

till verken meddela föreskrifter och erinringar om xerkställighet af

Konungens beslut samt att bevista sessionerna hos underlydande ämbets-

verk, dock utan rätt att deltaga i besluten.

Departementscheferna sakna sålunda i allmänhet rätt att på egen

hand afgöra förvaltningsärenden, under det att en sådan befogenhet till-

kommer de centrala verken, en för de svenska förvaltningsförhällandena

utmärkande lycklig egendomlighet.

Den af departementalkommitterade verkställda granskningen af stats-

departementens nuvarande organisation och arbetssätt har gifvit anledning

till följande anmärkningar:

1. Erforderlig fackkunskap vid regeringsärendenas behandling i stats-

departementen och särskildt vid deras föredragning i statsrådsberedningen

förefinnes i allmänhet icke.

2. Dubbelarbete i afseende å regeringsärendenas handläggning äger

rum genom dessas behandling både i statsdepartement och i centrala

verk, hvilket dubbelarbete, frånsedt ökade för\altningskostnader, vållar

omgång och tidsutdräkt vid dessa ärendens beredning och afgörande.

3. De centrala verken intaga i förhållande till departementscheferna

en så fristående ställning, att en enhetlig och planmässig ledning af

statsförvaltningen därigenom försväras.

4. Samarbete mellan flera xerk och myndigheter, som haf\a att taga
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befattning med regeringsärendens handläggning är icke i erforderlig mån

eller lämpliga former genomfördt.

Vid behandling af frågan om de förändringar i den centrala för-

valtningsorganisationen, som erfordras för undanröjande af nu omför-

niälda brister, hafva kommitterade till en början till öfvervägande före-

haft spörsmålet, huruvida formen af in/nistcrstyiclsc, sådan den före-

kommer i andra konstitutionellt styrda stater, skulle med fördel kunna

lämpas till våra förhållanden. Då ministerstyrelsens princip om minist-

rarna såsom själfständigt verkande förvaltningsmyndigheter står i be-

stämd strid med regeringsformens grundsats om Konungen såsom allena

beslutande i alla regeringsärenden och statsråden såsom Konungens

rådgifvare vid beslutens fattande, hafva kommitterade icke ansett sig

böra vid nu förestående omändring af vår centralförvaltning ifrågasätta

dess omdanande efter ministerstyrelsens mönster. Af kommitterade verk-

ställda försök att lösa frågan på basis af den nu bestående uppdelningen

af den centrala förvaltningen i två skilda grupper af ämbetsmyndigheter,

statsdepartement och centrala verk, hafva icke heller ledt till ett tillfreds-

ställande resultat. Kommitterade hafva därför vid sitt arbete på åväga-

bringandet af tidsenliga reformer inom centralförvaltningen vunnit den

bestämda öfvertygelsen, att det främsta villkoret härför är denna för-

valtnings sanimanslutnhig till en enhetlig organisation.

I anslutning härtill hafva kommitterade såsom grundprincip för den

af kommitterade föreslagna departementsorganisationen uppställt, att de

centrala verken i allmänhet förenas med de statsdepartenient, till hvilka

de höra, ocJi organiseras såsom beståndsdelar af dessa departement.

Härigenom kan den sakkunskap och kompetens på förvaltningens

mångskiftande områden, hvaröfver de centrala verken nu förfoga, fullt

utnyttjas och det dubbelarbete med däraf följande omgång och tidsut-

dräkt, som nu är oskiljaktigt förbunden med regeringsärendens behand-

ling både i departement och i centrala verk, undvikas, hvarjämte en

enhetlig och planmässig ledning af förvaltningen i dess särskilda grenar

åvägabringas. Slutligen åstadkommes ock lättast på denna väg ett in-

timt och i enkla former anordnadt samarbete i regeringsärenden mellan

olika förvaltningsgrenar.

Det är emellertid icke alla centrala verk, kommitterade på detta

sätt velat inorganisera i de skilda departementen. Undantag ha därvid

gjorts dels för tre mera betydande verk nämligen kammarrätten, stats-

kontoret och kammarkollegiet och dels för vissa smärre ämbetsmyndig-

heter (såsom rikets allmänna kartverk, statens skogsförsöksanstalt m. fl.),

hvilka kommitterade upptagit under den generella benämningen an-

stalter.
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Hvad angår de skilda verkens ställning efter deras inflyttning i

respektive departement ha kommitterade långt ifrån att vilja på något

sätt göra inskränkning i deras själfstcnidigliet tvärtom pointerat, att

denna alltjämt bör kvarstå oförkränkt såväl beträffande rätten att själf-

mant göra framställningar till Kungl. Maj:t och att i afgifna yttranden

fritt uttala sin mening som i fråga om befogenhet att på eget ansvar

afgöra de ärenden, hvilka tillhöra den dem anförtrodda förvaltningen.

Såsom ett uttryck för fortvaron af verkens själfständiga beslutande-

rätt och verksamhetssätt i egenskap af förvaltande myndigheter ha verkens

benämningar i den nya organisationen bibehållits, liksom någon rubb-

ning i allmänhnt icke ifrågasatts beträffande verkschefernas särskilda

ämbetstitlar af generaldirektörer, öfverdirektörer m. m.

De centrala verkan skola enligt kommitterades förslag införlifvas med
departementen under allenast två hufvudformer, nämligen dels såsom de-

partemeyitsafdelningar oc\\ dels såsom depai temcntskontor. Den hufvudsak-

liga åtskillnaden mellan dessa ligger icke i de befogenheter och åligganden,

som tillkomma dem, ej heller i det sätt, hvarpå de hafva att utöfva sin

verksamhet. Den grundar sig fastmer och i främsta rummet på om-

fattningen af det verksamhetsområde, som är dem tillagdt. Departe-

mentsafdelningarna omsluta i allmänhet de hufvudsakliga grenarna af ett

departements förvaltning och utgöras af de större af de nu befintliga

centrala verken, naturligen med den omfliytttning af ärenden afdelningarna

emellan, som föranledes af den forändrade departementsindelningen

eller eljest funnits erforderlig och lämplig. Departementskontoren hafva

till uppgift att ombesörja en mera begränsad, ofta från den löpande för-

valtningen i egentlig mening afskild del af administrationen. Kontoren,

som i regel i mindre mån än departementsafdelningarna hafva att hand-

lägga regeringsärenden, bildas af de mindre centralmyndigheterna, eller

ock omfatta de vissa likartade, från flera verk utbrutna ärendesgrupper,

i främsta rummet räkenskaps-, kassa- och revisonsärenden, statistiska

ärenden m. fl. En vidare skillnad är ock, att under departementsafdel-

ningarna därjämte ofta sortera lokala organ, medan departementskon-

toren i allmänhet sakna sådana. [_"j

Med afseende å formen för utöfvandet af de centrala inyndigheteryias

verksamhet efter deras inflyttning i departementen är afsedt, att de

ärenden, hvilken verken såsom administrativa myndigheter själ/ständigt

afgöra, i allmänhet skola handläggas som hittills. Hvad åter beträffar

formerna för verkens deltagande i regeri7tgsäre?idenas berednijig. möter

man här något af det mest väsentliga i kommitterades förslag till föränd-

ringar af nu tillämpadt förfaringssätt. Det är nämligen i fråga om dessa ären-

dens handläggning, som de förut anmärkta bristerna framför allt yppat sig.
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Enligt den af kommitterade föreslagna ordningen beredas dessa ären-

den i första hand inom vederbörande departementsafdelning, d. v. s.

inom det centrala verk dit ärendena höra; hvilken handläggning utgör

första stadiet i ärendenas beredning till föredragning inför Konungen i

statsrådet.

Denna handläggning utmynnar i ett kortfattadt tjänsteniemorial,

som skall innehålla afdelningens förslag till Konungens beslut i ärendet

jämte de hufvudsakliga skälen till beslutet. Memorialet är afsedt att

ersätta de underdåniga utlåtanden, som nu af verken afgifvas.

Efter denna förberedande behandling följer det andra stadiet i ären-

denas beredning till föredragning inför Konungen i statsrådet nämligen

ärendenas föredragning i statsrådsberedningen.

Föredragningen verkställes af chefen för den departementsafdelning,

som handhaft ärendets tidigare beredning eller ock af tjänsteman vid af-

delningen, hvilken där deltagit i ärendets handläggning. Afven i de fall

då föredragningen ombesörjes af tjänsteman vid afdelningen, bör emeller-

tid afdelningschefen närvara i statsrådsberedningen, såvidt hinder därför

ej möter.

Af de inflyttade verkens nya ställning följer äfven, att de skola

öfxertaga expedieringen af regeringsärendena.

Ät afdelningscheferna har med hänsyn till deras ställning såsom

chefer för afdelningar i departementen och deras däraf härflytande be-

fattning med regeringsärendena gifvits den generella benämningen de-

partenicntsdirclttörer.

Det torde här ock böra nämnas, att kommitterade till fromma för

ärendenas snabba behandling sökt i praktiska och tillförlitliga former

anordna samarbete i angelägenheter, som beröra flera förvaltningsorgan.

Af de centrala verkens inflyttning i departementen och ställande

direkt intill departementschefen följer, att den nuvarande bryggan mellan

verken och departementschefen nämligen Kungl. Maj:ts kansli i inskränkt

mening blir öfverflödig och afses upphöra att fungera.

Äfven om sålunda handläggningen af regeringsärendena öfverhufvud

skall påhvila de i departementen inflyttade centrala verken, förekomma

dock en del regeringsärenden, h\ilkas handläggning icke lämpligen bör

anförtros dessa. Detta är då i främsta rummet förhållandet med de-

partementet i dess helhet berörande organisationsfrågor äfvensom de

från centrala verk hos Kungl. Maj:t eller till regeringsrätten fullföljda

administrativa besvärsmål. Själftallet kan nämligen föredragningen af

sådana besvärsmål icke öfverlåtas åt de verk, hvilkas beslut öfverklagas.

För att tillgodose behofvet af en institution, dels lämpad att öfver-

taga handläggningen af dessa ärenden och dels skickad att fylla den
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viktiga uppgiften att biträda departementschefen vid tillgodoseendet inom

den högsta statsförvaltningen af de konstitutionella och formella syn-

punkterna samt vid bevarande inom densamma af erforderlig samman-

hållning och kontinuitet, ha kommitterade tänkt sig ett särskildt vid sidan

af de infl}-ttade verken ställdt organ, som kommitterade gifvit namnet

departaneiitskansli med en gejicralsekreterare som chef samt kansliråd

och kanslisekrcUrare såsom där anställda tjänstemän.

Såsom ett uttryck för generalsekreterarens parallellställning till af-

delningscheferna ha kommitterade äfven upptagit honom som departe-

menisdirckfår.

Kommitterades organisationsförslag innebära emellertid i en del

andra afseenden reformer, hvilka, om också icke detta tillfälle medgifver

deras närmare utvecklande, dock här böra nämnas, då de, en gång för-

verkligade, ur synpunkten af ärendenas snabba behandling komma att få

stor praktisk betydelse eller äro ägnade att förstärka administrationen

och sammanlänka denna med representanterna för de intressen statsför-

valtningens organ ha att vårda.

I förstnämnda afseende hafva nämligen kommitterade med uppmärk-

sammande af den vid senare årens omorganiserande af olika för\altnings-

organ framträdande tanken, att ijitet ärende bör Jiandläggas i högre in-

stans, än ärendets beskaffenhet kräfver, hemställt om decentralisation till

centralverkens afgörande af ett stort antal ärenden, som nu äro beroende

af Kungl. Maj:ts pröfning.

I sistnämnda hänseende hafva kommitterade, där så befunnits på-

kalladt, beredt lekmannaeletneiitet ökadt inflytaiide på förvalijmigcn an-

tingen i form ^{fullmäktige, sakkuntiiga (eller s. k. experter) eller råd.

Dessa äro de nu i stora drag uppskisserade grundlinjerna i departe-

mentalkommitterades förslag till vår centralförvaltnings omorganisation.

Vid utformandet af den på dessa grundprinciper uppmurade de-

partementsbyggnaden ha kommitterade, såsom förut anmärkts, haft till

ögonmärke, att departementen hvart för sig böra bilda ett såvidt möjligt

organiskt helt. Tillämpandet af denna princip har, för att i detta samman-

hang blott fästa afsende vid jordbruksdepartementet, gifvit kommitterade

anledning att föreslå rubbningar i flera olika hänseenden i detta departe-

ments nuvarande förvaltningsområde.

Det faller ej inom ramen för det här uppställlda ämnet att närmare

ingå på dessa förändringar, dock torde förtjäna omnämnas, att jordbruks-

departementet enligt kommitterades förslag skall bestå af:
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ett departementskansli,

en afdelning för landtbruket, landtbruksstyrelsen,

en afdelning för landtmäteriväsendet, landtmäteristyrelsen,

en afdelning för skogsväsendet, skogsstyrelsen,

ett kontor för veterinärväsendet, veterinärkontoret,

ett kontor för stuteriväsendet, stuteriöfverstyrelsen, och

ett statistiskt kontor.

Vi tinna häraf, att en af jordbruksdepartementets grenar bildas af

en afdelning för skogsväsendet. Det är sålunda i form af en departe-

mentsafdelning det nuvarande centralverket för skogshushållningens ange-

lägenheter inlemmats i det föreslagna jordbruksdepartementet.

Vid nämnda verks d. v. s. domänstyrelsens inorganiserande i jord-

bruksdepartementet ha kommitterade i första hand undersökt, huruvida

styrelsens nuvarande förvaltningsområde i samband därmed borde undergå

några förändringar.

Kommitterade ha därvid i syfte att ernå en rationell ärendesför-

delning eller för att vinna en förenklad och mera ändamålsenlig handlägg-

ning af vissa ärenden ansett sig böra hemställa om vissa rubbningar i or-

ganisationen och att omflyttningen af en del ärendesgrupper måtte vidtagas.

Ser man då något närmare till hvilken omfattning domänstyrelsens

nuvarande förvaltningsområde äger, finner man, att styrelsen enligt i §

i den för verket gällande instruktion af den i6 oktober 1908 med änd-

ringar den 25 oktober 19 12 åligger:

att handhafva förvaltningen af kronoparker, kronans öfverlopps-

marker, oaf\'ittrade marker och flygsandsfält samt vid dem befintliga

fisken, statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar samt

de häradsallmänningar, skogar å allmänna inrättningars hemman, stads-

skogar, renbetesfjäll, boställsskogar och andra allmänna skogar, hvilka

äro eller blifva ställda under skogsstatens förvaltning,

att utöfva tillsyn och kontroll å öfriga allmänna skogar,

att handhafva tillämpningen af gällande författningar angående in-

skränkt dispositionsrätt öfver skogen å hemman inom Norrland och

Dalarna, angående skyddsskogar äfvensom angående åtgärder till före-

kommande af öfverdrifven afverkning å ungskog inom \'ästerbottens och

Norrbottens län,

att hafva värden och inseendet öfver kronans för statsverkets, skogs-

väsendets och .stuteriernas räkning utarrenderade jordbruksegendomar,

fisken och andra lägenheter samt de öfriga dylika egendomar, hvilka

äro eller blifva ställda under styrelsens vård,

samt att i allmänhet verka för en ändamålsenlig skogshushållning

och jaktvård i riket.
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Under domänstyrelsen lyda tjänstemän och betjänte vid skogsstaten

och allmänna skogsläroverken äfvensom domänintendenter och skogs-

ingenjörer.

Domänstyrelsen utgöres af en generaldirektör såsom chef för ver-

ket och sex byråchefer såsom ledamöter i styrelsen och chefer för

hvar sin byrå. De sex byråerna äro: kameralbyrån, i:a, 2:a och 3:e

skogsbyrån, domänbyrån och landtbruksbyrån.

Domänstyrelsens ämbetsverksamhet låter sig, såsom man redan

häraf finner, naturligt uppdela i två stora hufvudgrupper af ärenden.

Till den ena af dessa höra Domänstyrelsens åligganden beträffande statens

och andra allmänna skogar samt vissa enskilda skogar äfvensom skogs-

hushållningen i allmänhet, den andra omfattar styrelsens befattning med

kronans utarrenderade jordbruksegendomar (statens domäner i inskränkt

mening). Den förra gruppen af ärenden — skogsjorualtnijigen — om-

händerhafves af de tre skogsbyråerna och kameralbyrån, under det den

senare ärendesgruppen — domänfdrvaltninge7i — ombesörjes af domän-

och landtbruksbyråerna.

Kommitterade hafva vid sina undersökningar kommit till den upp-

fattningen, att dessa båda hufvudgrupper af ärenden icke böra på sätt

nu är fallet handhafvas af samma centrala verk, domänstyrelsen.

För frågans fullständiga belysande hafva kommitterade närmare

redogjort för den utveckling, hvarur den nuvarande administrationen för

ifrågavarande angelägenheter framgått, en redogörelse, som dock på

grund af utrymmesskäl tyvärr här måste förbigås.

Det förtjänar likväl här framhållas, att nämnda historiska öfversikt

gifver vid handen, det meningarna, särskildt i frågans tidigare skede,

varit mycket delade rörande lämpligheten af ett sammanförande af skogs-

och domänförvaltningarna i samma ämbetsverk.

Beträffande ifrågavarande spörsmål erinra kommitterade om, att

domänstyrelsens befattning med skogsväsendet — därvid för tillfället

bortses från den domänstyrelsen åliggande tillsyn och kontroll å vissa

enskilda äfvensom å en del allmänna skogar — är af helt annan be-

skaffenhet än dess uppgifter i afseende å de staten tillhöriga jordbruks-

egendomarna. Under det hushållningen med statens skogar direkt ledes

af domänstyrelsen och förvaltningen af skogarna enligt meddelade all-

männa bestämmelser eller af styrelsen för särskilda fall gifna föreskrifter

utöfvas af den styrelsen underlydande talrika tjänstemannapersonal,

som sammanfattas i skogsstaten, är styrelsens verksamhet beträffande

jordbruksegendomarna, hvilka upplåtas till enskilda pä arrende (vanligen

på 20 års tid), icke tillnärmelsevis så djupt ingripande, utan innebär i

öfvervägande grad tillsyn och kontroll; skötseln af dessa jordbruksegen-
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domar ombesörjes närmast af de särskilda arrendatorerna, hvilkas själf-

verksamhet därvid icke kan bindas inom alltför snäfva gränser. F"ör-

valtningen af statsskogarna har ock allt mer erhållit karaktären af en

för statens räkning drifven rörelse af betydande omfattning, för h\ars

rätta handhafvande hos styrelsen kräfvas icke blott skogsteknisk insikt

och erfarenhet, utan äfven och i icke mindre män en verkligt affärs-

mässig ledning. Visserligen gäller det äfven med afseende ä jordbruks-

egendomarna att tillse, att det kapital, som egendomarna representera,

blir behörigen utnyttjadt, samt att egendomarna ej blott upplåtas under

för staten betryggande former utan äfven väl värdas, så att deras af-

kastningsförmåga höjes. Men förutom det, att härför fordras helt andra

insikter än för statsskogarnas förvaltning — närmast af jordbruksteknisk

och juridisk art — finnes på grund däraf, att den omedelbara skötseln

af dessa egendomar genom det brukliga arrendesystemet är undandragen

styrelsen, här ringa utrymme för en strängt aftärmässig drift. De båda

förvaltningsgrenarna förutsätta sålunda, har det synts kommitterade, en i

väsentliga delar olika beskaffad verksamhet icke blott pä grund af de

skilda förvaltningsföremålen utan äfven med hänsyn till själfva naturen

af göromålen.

I och för sig skulle \isserligen enligt kommitterades förmenande

den nu anmärkta skiljaktigheten i uppgifter och verksamhetssätt icke

nödvändigtvis utgöra hinder för de bägge ifrågavarande ärendesgruppernas

behandling i samma ämbetsverk, därest icke äfven andra vägande skäl

talade däremot.

Såsom af det förut sagda framgår, måste hushållningen med statens

skogar anses såsom en statsangelägenhet af framstående vikt. Staten

äger i sina skogar en produktiv kapitaltillgång, hvars tillgodogörande

numera, sedan man allt mer börjat inse angelägenheten, såväl ur

nationalekonomisk som statsfinansiell synpunk, däraf, att den staten till-

höriga egendomen behörigen tilKaratages och rationellt utnyttjas, blifvit

föremål för ett lifligt intressse från statens sida. Ett uttryck härför är

de alltjämt ökade anslagen för åstadkommande af en god omvårdnad af

kronoskogarna. Äfven det i stor skala pågående förvärfvet af mark för

bildande eller tillökning af kronoparker visar oförtydbart, att statsmakterna

allt mer ägna sin uppmärksamhet åt denna angelägenhet.

Det lider enligt kommitterades uppfattning intet tvifvel, att för åstad-

kommande af en god vård och för ett framgångsrikt handhafvande i

öfrigt af statens skogar numera med nödvändighet kräf\es, att chefen

för det ämbetsverk, åt hvilket denna förvaltning är anförtrodd, helt kan

ägna sin tid och sitt intresse däråt. Hos chefen ligger nämligen ytterst

ansvaret för att enhetlighet och planmässighet i hushållningen med
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statens skogar åvägabringas, att statsskogarnas produktivitet i största

möjliga män höjas och att virkesafsättningen ordnas på ett aftärsmässigt

sätt, samt att i öfrigt de uppgifter, som den fortgående utvecklingen på

skogsvårdens område samt skogarnas allt mer ökade värde och afkast-

ningsförmåga pålägga ledningen, blifva väl fyllda. En blick på antalet

och beskaftenheten af de ärenden, som under nuvarande förhållanden

handläggas på de tre skogsbyråerna och kameralbyrån i domänstyrelsen,

gifver dock vid handen att dessa ärenden tillhopa bilda en arbetsbörda,

som måste anses \ara fullt tillräcklig för ett stort ämbetsverk och dess

chef. Enligt kommitterade af domänstyrelsen meddelad uppgift utgjorde

de ärenden, som under år 1910 afgjorts å nämnda fyra byråer, tillhopa

7,665, hvaraf en icke oväsentlig del rubricerats säsom större ärenden.

Läggas härtill de jämlikt nämnda uppgift ä landtbruks- och domän-

byråerna under samma år afgjorda ärenden, sammanlagdt 1,977, framgår

oförtydbart, att det arbete, som för närvarande hvilar på chefen för

domänstyrelsen, äfven kvantitativt sedt, är öfver höfvan betungande,

och detta så mycket mer, som ett rätt utöfvande af chefskapet för

ämbetsverket i mänga fall förutsätter, att chefen genom personlig iakt-

tagelse förskaffar sig kännedom om skogshushållningens tillstånd på

olika orter m. m. Därjämte bör tagas i betraktande, att chefen med

afseende ä domänväsendet gifvetvis har att uppbära ett liknande ansvar

för dess tidsenliga utveckling som i fräga om skogsväsendet. Under

sådana förhållanden synes det vara fara värdt, att verkschefen alltför

mycket bindes vid de löpande göromålen från tvenne stora förvaltnings-

grenar och ej får tillfälle att i önskvärd grad ägna sin uppmärksamhet

åt de områden, där behof af initiativ frän hans sida yppar sig eller

hans ingripande eljest påkallas.

Finna alltså kommitterade, att det ur synpunkten af skogsväsendets

behöriga handhafvande måste anses synnerligen önskvärdt, att åt det-

samma beredes en för sig afskild ställning inom administrationen, lärer

icke heller den nuvarande sammankopplingen mellan skogs- och domän-

förvaltningen med fäst afseende å domänförvaltningens intresse kunna

anses lämplig. Det är gifvet att, i betraktande af de öfvervägande in-

tressen, som äro förknippade med skötseln af statsskogarna, domän-

styrelsens chef i främsta rummet måste söka tillvarataga och befordra

dessas intressen. Afven omvårdnaden af statens jordbruksdomäner

fordrar emellertid hos förvaltningschefen särskild sakkunskap och för-

farenhet, hvilka han näppeligen kan förutsättas jämsides besitta. Svårig-

heter kunna under sådana förhållanden lätteligen uppstå för de båda

förvaltningsgrenarnas behöriga tillgodoseende inom ett och samma äm-

betsverk, och den faran ligger då nära till hands, att \ården af jord-
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bruksdomänerna säsom representerande det mindre intresset får stå till-

baka. Statens jordbruksej^endomar hafva dock ett betydande kapital-

värde, och en organisation, som är iiLjnad att framkalla den nyss an-

tydda faran af domänväsendets tillbakasättande, synes därför icke böra

bibehållas.

Det må väl vara riktigt att, därest statsmakterna fortgå på den in-

slagna vägen att i allt större omfattning afyttra mindre kronoegendomar,

de administrativa göromålen beträffande jordbruksdomänerna allt mer

komma att minskas. Emellertid får härvid ej förglömmas, att central-

styrelsens göromål beträffande domänerna ännu ej visat någon aftagande

tendens, liksom ock bör uppmärksammas, att nya uppgifter torde till

komma med afseende å jordbruksdomänernas styckning till egnahems-

lägenheter m. m., äfvensom att de vid dessa domäner liksom inom jord-

bruket i allmänhet framträdande krafven på en intensivare skötsel för-

anleda ett ökadt antal framställningar beträffande diknings- och odlings-

företag m. in. Dessa omständigheter komma otvifvelaktigt att i viss mån
motverka den minskning af dessa göromål, som af ofvan angifna anled-

ning kunde förväntas göra sig gällande.

Det har som skäl för skogs- och domänförvaltningarnas handhafvande

af samma centralmyndighet anförts, att de båda förvaltningarna med
hvarandra ägde mänga och nära beröringspunkter. Kommitterade ha

äfven uppmärksammat detta skäl, som väl torde innebära, att samarbete

mellan de byråer, som representera å ena sidan skogs- och å den andra

domänförvaltningen, ofta och i viktiga hänseenden påkallas. Frånsedt

det inflytande, som den gemensamma verkschefen utöfvar på ärendenas

handläggning och afgörande, förekommer emellertid enligt hvad kommit-

terade funnit under nuvarande förhållanden verkligt samarbete inom

domänstyrelsen mellan nämnda byråer endast i ett mindretal fall, och i

dessa fall afser samarbetet icke några omständigheter af större betydelse.

Det skulle vidare kunna tänkas, att det nu rådande ekonomiska sam-

bandet mellan förvaltningen af statens jordbruksdomäner och statens

skogsförvaltning skulle ställa sig hindrande i vägen för utbrytningen från

domänstyrelsen af jordbruksdomänförvaltningen. Från och med år 19 12

äro nämligen dessa båda förvaltningar, i samband med de genomförda

förändringarna i riksstatens uppställning, sammanslagna i ekonomiskt af-

seende till en statens domäners fond, hvilken skall i budgetshänseende

behandlas såsom affärsdrifvande verk. Dessförinnan hade de från jord-

bruksdomänerna härflytande inkomsterna och afkastningen från stats-

skogarna i riksstat och rikshufvudbok uppförts under tvenne särskilda

inkomsttitlar, arrendemedel och skogsmedel, samt utgifterna för dessa

förvaltningar bestridts från särskilda i riksstaten upptagna utgiftsanslag.
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Kommitterade, som ansett uppenbart, att ett afskiljande af jord-

bruksdomänernas administrativa förvaltning från domänstyrelsen förut-

sätter en uppdelning af den nuvarande domänfonden i två särskilda

fonder, hafva för bedömande af denna fråga undersökt de skäl, hvilka

i det af särskildt tillkallade sakkunniga inom finansdepartementet ut-

arbetade förslag, hvarå den nya uppställningen af riksstaten är byggd,

anförts för den där häfdade uppfattningen, att förvaltningen af statens

jordbriiksdomäner så intimt sammanhängde med skogsförvaltningen, att

de båda förvaltningarna måste betraktas som grenar af en och samma affär.

Denna undersökning har emellertid visat, att de finanssakkunnigas

tankegång här icke är bärande, och att en uppdelning af domänfonden

i tvänne fonder låter sig genomföra utan olägenhet, ja t. o. m. vore

förenad med betydande fördelar, i hvilket afseende kommitterade erinra

om riksdagens skrifvelse år 191 2 med anhållan, att Kungl. Maj:t måtte

låta vidtaga åtgärder för att bokföringen beträffande statens jordbruks-

domäner må blifva så ordnad, att därigenom kan vinnas större öfver-

skådlighet och tillförlitligare kännedom om dessa domäners ekonomiska

utbyte i olika hänseenden. Förverkligandet af det utaf riksdagen sålunda

uttalade önskemålet underlättades gifvetvis genom en särdelning af ifråga-

varande förvaltningar i ekonomiskt hänseende.

På skäl som i betänkandet äro utförligt angifna hemställa kommit-

terade sålunda, att statens domäners fond \ samband med afskiljandet från

domänstyrelsen af förvaltningen af statens jordbruksdomäner uppdelas i

två särskilda fonder, nämligen statens skogsdoinaners fond och statens

jordbruksdotnäjiers fond.

Med afseende å spörsmålet, hvarthän ärendena angående statens

jordbruksdomäner, under förutsättning att de blifva afskilda från domän-

styrelsen, lämpligen böra förläggas, hafva kommitterade pä anförda skäl

hemställt, att förevarande ärenden skola öfvertagas af landtbruksstyrelsen.

Kommitterades förslag i förevarande afseende innebär, att de båda

domänbyråerna utbrytas från domänstyrelsen och öfverflyttas till landt-

bruksstyrelsen. Härmed följer då ock, att de lokala organen for domän-

förvaltningen — domänintendenterna — komma att sortera under sist-

nämnda styrelse. Domänstyrelsen skulle alltså, sedan ärendena rörande

de staten tillhöriga jordbruksdomäner, som nu äro ställda under styrelsens

vård, blifvit därifrån afskilda, dels blifva det centrala organet för förvalt-

ningen af statens och en del allmänna skogar, dels handhafva tillämp-

ningen af gällande författningar angående vissa enskilda skogar och dels

slutligen hafva att i allmänhet verka för en ändamålsenlig skogshushåll-

ning och jaktvård i riket. Då sålunda enligt kommitterades förslag

domänstvrelsens framtida verksamhet uteslutande skulle blifva förlagd
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inom skogshushållningens och den därmed förbundna jaktvårdens fält,

synes anledning saknas att bibehålla den nuvarande benämningen på

ämbetsverket. Ett riktigare uttryck för verkets blifvande uppgifter gifves

däremot genom återupptagande af den före skogs- och domänförvalt-

ningarnas förening använda benämningen skogsstyrelsen å det ämbets-

verk, åt hvilket skogsväsendets angelät;enheter då voro anförtrodda, och

hemställa kommitterade, att benämningen douianstyrelscn utbytes mot

skogsstyrelsen.

Jag öfvergår nu att något närmare se till på hvilket sätt kom
mitterade ansett statsförvaltningens uppgifter med afseende å den en

skilda skogsvården böra tillvaratagas inom den högsta administrationen.

Såsom förut nämnts, tillkommer det domänstyrelsen enligt i § af

dess instruktion att handhafva tillämpningen af gällande författningar:

angående inskränkt dispositionsrätt öfver skogen å hemman inom

Norrland och Dalarna (utsyningslagen);

angående skyddsskogar (skyddsskogslagen); samt

angående åtgärder till förekommande af öfverdrifven afverkning å

ungskog inom Västerbottens och Norrbottens län (dimensionslagen).

Den arbetsbörda, som genom denna lagstiftning rörande enskilda

skogar blifvit lagd på statens skogsadministration, hvilar — kvantitativt

sedt — till sin hufvudsakligaste del pä dess lokala organ, öfverjäg-

mästare, jägmästare och kronojägare.

De ärenden, som den centrala skogsmyndigheten, domänstyrelsen,

har att handlägga på grund af dess i instruktionen gifna åliggande att

handhafva tillämpningen af ifrågavarande författningar, äro däremot rela-

tivt fätaliga. Antalet under år 1910 af styrelsen slutbehandlade ärenden

af förevarande slag utgjorde tillhopa 452. Ärendena äro för närvarande

fördelade på i:a och 2:a skogsbyråerna inom Domänstyrelsen på det

sätt, att den förra byrån handlägger ärenden rörande enskilda skogar

inom Luleå, Skellefteå och Umeå distrikt, och den senare sådana ärenden,

som angå skogar, belägna inom Mellersta Norrlands och Gäfle-Dala

distrikt. Dessa båda byråer hafva dessutom att handlägga ärenden

angående statens skogar och skogsförvaltning inom nämnda distrikt

(2:dra skogsbyrån handhar därjämte dylika ärenden från Bergslagsdistriktet

och ett revir af Östra distriktet), hvilka ärenden äro vida öfvervägande

till antalet.

Den norrländska skogsvärdskommitttn har i sitt är 1912 afgifna

betänkande till behandling upptagit frågan om den lämpligaste organisa-
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tionen för handhafvandet af ifrågavarande för enskilda skogar gällande

lagstiftning. Kommittén har i detta afseende föreslagit, att det högsta

öfverinseendet öfver denna lagstiftnings tillämpning skulle utbrytas från

domänstyrelsen och öfverlämnas till ett särskildt i jordbruksdeparte-

mentet inrättadt skogskontor. Förutsättningen för skapandet af detta

skogskontor är emellertid enligt bemälda kommittés mening, att för ut-

förandet af hithörande arbeten i orterna upprättas en särskild lokal

administration, hvilken föreslagits skola anordnas efter liknande grunder,

på hvilka statens nuvarande lokala skogsförvaltning är byggd, och bestå

af skogsinspektörer, skogsingenjörer och tillsyningsmän, motsvarande

öfverjägmäste, jägmästare och kronojägare.

Kommitterade hafva innan de inlåtit sig på frågan om förläggningen

af de ärenden, som äro beroende af nu omförmälda lagstiftning, ägnat

uppmärksamhet äfven åt den lagstiftning rörande vård af enskilda skogar,

som gäller inom öfriga delar af riket än de hvilka omfattas af utsynings-,

dimensions- och skyddsskogslagarna.

Ifrågavarande lagstiftning härleder sig, som alla här känna, från

beslut vid 1903 års riksdag, som, efter framställningar af Kungl. Maj:t,

antog lag angående vård af enskilda skogar samt särskilda förordningar

angående skogsvårdsstyrelser och skogsvårdsafgifter. Nämnda lag och

förordningar utfärdades den 24 juli sagda år; och har förordningen an-

gående skogsvårdsafgifter sedermera ersatts af förordningen om skogs-

vårdsafgift den 11 oktober 1912.

Något sammanhållande och ledande centralorgan för de särskilda

skogsvårdsstyrelserna finnes för närvarande icke, utan äga dessa att inom

de af lagen utstakade råmärken samt i enlighet med de reglementen,

som af Kungl. Maj:t för dem fastställas, utöfva sin verksamhet. Domän-

styrelsen har sålunda med den här ifrågavarande enskilda skogslagstift-

ningens tillämpning eller med skogsvårdstyrelsernas angelägenheter icke

att skaffa i vidare mån, än att dylika ärenden — på grund af domän-

styrelsens åliggande att i allmänhet verka för en ändamålsenlig skogs-

hushållning — i särskilda fall, vare sig för inhämtande af domänstyrelsens

utlåtande eller eljest, varda dit hänskjutna. Under år 19 10 hafva af

domänstyrelsen handlagts tillhopa 23 ärenden af hithörande slag; och

hafva underdåniga utlåtanden afgifvits i 15 af dessa ärenden.

Samtliga nu omförmälda ärenden hafva handlagts å domänstyrelsens

andra skogsbyrå.

Som ett led i den skogslagstiftning, hvaraf 1903 års lag är ett uttryck,

förtjänar slutligen omnämnas den för Gottlands län sedan år 1908 gällande

lagen angående vård af enskilda skogar inom nämnda län samt förord-

ningen af samma år angående skogsvårdsstyrelse inom länet.
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Enligt den norrländska skogsvårdskommitténs mening borde inrättan-

det af det skogskontor, hvarom kommittén väckt förslag, medföra, att till

denna myndighet ' öfverflyttades frän domänstyrelsen alla de ärenden,

som röra den enskilda skogshushållningen, och följaktligen äfven sådana

angelägenheter, som hafva afseende å 1903 års lag angående vård af

enskildas skogar och därmed i samband stående författningar.

Berörda kommittés tanke om sammanförande till en enhetlig be-

handling af samtliga angelägenheter, som hafva afseende å den enskilda

skogsvården, finna kommitterade värd allt beaktande. På sätt skogs-

vårdskommittén framhållit, äro de arbeten, som äro förbundna ä ena

sidan med förvaltningen af statsskogarna och å andra sidan med hand-

hafvandet af den enskilda skogslagstiftningens tillämpning, i den mån
ett sådant handhafvande påhvilar skogsadministrationen, till sin natur i

allmänhet af väsentligt olika art. Då domänstyrelsen, såsom förut nämnts,

emellertid i mycket ringa utsträckning har att taga befattning med

sådana ärenden, som beröra 1903 års lag angående vård af enskildas

skogar med tillhörande författningar, framträder nämnda åtskillnad egent-

ligen mellan styrelsens verksamhet ä ena sidan med afseende å siats-

skogarnas förvaltning och å andra sidan beträffande tillämpning af id-

syniugslagcn, diniaisionslagen och skyddsskogslagcn.

Departementalkommitterade, som uppmärksammat, hvad norrländska

skogsvårdskommittén anfört beträffande skogsadministrationens uppgifter i

afseende å berörda enskilda skogar, hafva liksom skogskommittén funnit

det vara från statens skogsförvaltning till sin natur skilda, i och för sig

mycket betydande intressen, som administrationen inom området för den

ifrågavarande enskilda skogsvården har att tillgodose.

Det synes med hänsyn härtill kunna ifrågasättas, anse kommitterade,

huruvida icke upprättandet af en sådan särskild centralmyndighet för

ombesörjandet af hithörande angelägenheter som det af norrländska

skogsvårdskommittén föreslagna skogskonioret borde komma till utförande.

Inrättandet af ett dylikt organ förutsätter emellertid enligt kommitterades

uppfattning, på sätt jämväl af nämnda kommitté gjorts gällande, sam-

tidigt skapandet af en särskild lokal skogsadniinistration. Det måste

nämligen ur organisatorisk synpunkt anses otillfredsställande och praktiskt

taget möta betydande svårigheter, därest de till skogsstaten hörande

tjänstemännen i sin verksamhet .skulle sortera både under skogsstyrelsen

och skogskontoret samt vara underkastade bägge dessa myndigheters

ledning och kontroll. Vid sådant förhållande och dä frågan om upp-

rättandet af en dylik lokal administration ligger helt på sidan om kommitte-

rades uppdrag, hafva kommitterade för sin del, utan att närmare inga i

pröfning af spörsmålet rörande lämpligheten och gagnet af det utaf
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norrländska skogsvårdskommittén föreslagna skogskontoret, icke ansett

sig kunna i samband med den nu ifrågasatta organisationsreformen upp-

taga kommitténs förslag härutinnan. Kommitterade, hvilka i första hand

haft att ägna uppmärksamhet åt behandlingen af regeringsärenden af

förevarande slag, men på samma gång ej kunnat bortse från öfriga hit-

hörande ärenden, hafva emellertid funnit påtagligt, att den nuvarande

anordningen för handläggningen af denna ärendesgrupp, såsom helhet

betraktad, på två särskilda byråer i domänstyrelsen icke erbjuder nödig

trygghet för dessa ärendens enhetliga handhafvande och planmässiga

ledning. Då kommitterade alltså haft till uppgift att, innan statsmak-

terna tagit ställning till den norrländska skogsvårdskommitténs förslag,

söka åstadkomma en i dessa afseenden i största möjliga mån tillfreds-

ställande organisation hwm den 7iiivarande organisationens ram, hafva

kommitterade tillika sökt så anordna denna organisation, att den utan

hinder kan Iielt eller delvis öfvergå i en särskild centralmyndighet, om
och när inrättandet af en sädan myndighet vid pröfning af frågan om
ordnandet af den enskilda skogsadministrationen i det hela — såväl

den lokala som den centrala — anses behöfligt och önskvärdt.

Med aktgifvande härå hafva kommitterade föreslagit, att samtliga

ärenden rörande den enskilda skogshushållningen utbrytas från i:a och

2:dra skogsbyrån samt läggas till en enbartför dessa ärenden afsedd byrå

inom skogsstyrelsen med en byråchef i spetsen. Den artskillnad, som

enligt hvad förut sagts råder mellan förvaltningen af statens och andra

allmänna skogar, å ena, samt handhafvandet af den enskilda skogsvården,

å andra sidan, får därmed sitt uttryck också i organisationen. Chefen

för denna byrå och dess tjänstemän kunna pä sådant sätt befriade fiån

göromål af annan art, helt ägna sig åt fyllandet af de särdeles viktiga

uppgifterna rörande den enskilda skogshushållningen. Att en sådan an-

ordning bör vara ägnad att tillförsäkra ifrågavarande angelägenheter en

kraftigare omvårdnad och en mera enhetlig ledning än nu är fallet, torde

ligga i öppen dag, helst som de båda byråer, af hvilka dessa ärenden

nu handläggas, därjämte hafva att ombesörja ett vida öfvervägande

antal ärenden rörande statens skogar, och angelägenheterna rörande den

enskilda skogsvården på så sätt lätt komma i andra planet.

Visserligen kunna icke, framhålla kommitterade, genom den sålunda

föreslagna anordningen vinnas alla de fördelar, som genom en uteslutande

för ifrågavarande förvaltningsgren upprättad myndighet skulle kunna

ernås, men uppmärksammas bör att den närmare kontakt med departe-

mentschefen och den snabbare behandling af ärendena, som den norr-

ländska skogskommittén med inrättandet af ett skogskontor i jordbruks-

departementet afsett att åvägabringa, vinnas i och med tillämpningen af
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komrnitterades allmänna principer för departementsorganisationen. Ihåg-

kommas bör ock, att handhafvandct af statens domäner, som för när-

varande ombesörjes af två byråer i domänstyrelsen, af kommitterade före-

slagits skola därifrån bortflyttas. Härigenom beredes onekligen ät styrel-

sens chef ökadt tillfälle att ägna sin uppmärksamhet och sitt intresse icke

blott åt statens skogsförvaltning utan äfven åt den enskilda skogshus-

hållningen, i hvilket senare hänseende han då kan påräkna ett kraftigt

stöd af chefen för den till upprättande föreslagna byrån. Om än de

enskilda skogsvårdsangelägenheterna, på sätt förut framhållits, äro i

mångt och mycket olika dem, som äro förenade med skötseln af stats-

skogarna, hafva de dock det gemensamt, att de båda afse skogsväsendet

såsom sådant. Och domänstyrelsens chef måste ju i allmänhet förut-

sättas besitta de kvalifikationer, som erfordras för ett sakkunnigt be-

dömande äfven af de till den enskilda skogsvården hörande angelägen-

heterna.

För egen del är jag öfvertygad om att det skulle ländt lösningen

af spörsmålet om handhafvandet af den enskilda skogsvärdens ange-

lägenheter inom statsförvaltningen till största fördel, om departemental-

kommitterades förslag i förevarande hänseende förelegat, dä norrländska

skogskommittén gått att taga ställning i frågan. Jag vågar nämligen

påstå, att genom departementalkommitterades reformförslag tillkommit

något betydelsefullt nytt, som kanske kommit norrländska skogskommitténs

tankar att taga en annan riktning, än hvad nu blifvit händelsen.

Skogskommitténs tankegång vid öfvervägande af denna fråga synes

mig i korthet ha varit följande.

De enskilda skogarnas i Norrland intressen äro vanvårdade. Afven

om en för nuvarande förhållanden mindre lycklig lagstiftning i viss mån

bär skulden härtill, måste dock anledningen framför allt sökas i det sätt,

pä hvilket tillämpningen af denna lagstiftning nu handhafves.

Statsförvaltningens nuvarande organ för skogsväsendet, som icke

mäktat behörigen uppbära de åligganden, hvilka nu gällande tämligen

sterila lagstiftning pålagt dem, kan ännu mindre förväntas vara ägnad

att på ett fruktbringande sätt handhafva de uppgifter, som en mera ut-

vecklad lagstiftning kommer att kräfva af dem. Då inom ramen af den

nuvarande administrationen nödiga garantier för ifrågavarande ange-

lägenheters rätta omvårdnad ej står att vinna, måste problemets lösning

äga sin förutsättning i en särskild för berörda enskilda skogars intressen

upprättad organisation.

Det kan ej förnekas, att det af skogsvårdskonmiittén i sådant af-

seende framlagda förslag, som innebär en koncentration af alla den en-

skilda skogsvården berörande angelägenheter till en för detta ändamål
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tillskapad organisation, ur rent administrativ synpunkt är tilltalande.

Emellertid synes mig detta förslag i allt för hög grad verka undan-

skjutande på andra lika berättigade intressen.

Utan att på något vis vilja underkänna de enskilda skogsägarnas

rättmätiga kraf på att staten fullt oklanderligt och till sin myndlings

bästa fullgör de genom sitt förmynderskapstagande öfver deras skogar

åtagna skyldigheter — hvilket ju redan uppehållandet af statens auk-

toritet tvingar till — vill jag nämligen påstå, att berörda enskilda skogars

intressen låta sig på ett fullt tillfredsställande sätt tillvaratagas utan att

behöfva ske på bekostnad af statsskogsförvaltningens utveckling inom

ifrågavarande delar af landet.

Statsskogarna komma helt visst, i händelse skogskommitténs förslag

vunne förverkligande att få trösta sig med hugnesamma löften lagda i

skötet på en oviss framtid.

Nu skapas emellertid genom departementalreformen såsom sådan i

förening med kommitterades reformförslag i förevarande afseende inom

ramen af centraladministrationen för skogsväsendet i det hela samma
förutsättningar för en framgångsrik omvårdnad af den enskilda skogs-

vården, som skogskommittén afsett att vinna med sitt skogskontor.

På denna punkt synes mig sålunda skälen för en utbrytning af

angelägenheterna rörande ifrågavarande enskilda skogar vara i ej ringa

mån nivellerade och hvad handhafvandet af förevarande enskilda skogs-

lagstiftning ute i orterna beträffar, bör, synes mig, frågan om dess lämp-

liga anordnande lösas på grunderna af nu bestående organisation i

kombination med norrländska skogskommitténs förslag.

Om jag sålunda är af den meningen, att tillämpningen af den en-

skilda skogslagstiftning, hvars handhafvande nu tillkommer domänstyrelsen

alltjämt bör bibehållas inom statsskogsförvaltningen, är därvid min be-

stämda uppfattning, att/ör tillvaratagandet af den enskilda skogsvårdens

intressen i ofrigt ett särskildt centralorgan inom statsförvaltningen kräfves.

Dess angelägenheter äro nämligen af den i förhållande till statsskogs-

förvaltningen grundväsentligt skilda natur, att de icke kunna och ej

heller böra sammanlänkas.

Efter att i många och långa år ha sväfvat fritt i rymden tror jag

t. o. m. skogsvårdsstyrelserna själfva skulle uppskatta att vinna en fast

föreningspunkt och denna punkt bör blifva ett för angelägenheter be-

rörande 1903 års skogsvärdslag med därmed i samband stående författningar

i jordbruksdepartementet inrättadt skogskontor med en byråchef i spetsen.
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Den lättnad i arbetsbördan sammanförandet af den enskilda skogs-

vården berörande angelägenheter till en nyupprättad byrå åstadkommer

för tle tvänne byråer, från hvilka dessa ärenden utsöndrats, kan icke,

efter hvad kommitterades undersökningar gifvit vid handen, föranleda till

indragning af någondera t. ex. i:a skogsbyrån genom en uppdelning af

dess göromål på 2:dra och 3:dje byråerna.

Dessa äro redan nu tungt belastade, och dessutom måste det anses

vara föga öfverensstämmande med klok förtänksamhet att, då nu afses

att af domänstyrelsen bilda ett verk enbart för de viktiga angelägen-

heter, som stå tillsammans med statsskogarnas och de enskilda skogarnas

hushållning, och med förutsättningar att på ett framgångsrikt sätt kunna

uppbära dessa angelägenheter, alltför knappt tillmäta detta verks arbets-

krafter, såvidt statsskogarnas förvaltning angår. Fara ligger dä nära till

hands, att redan från början förtages den gynnsamma verkan, som man
med den föreslagna reformen velat ernå. Det bör ock härvid ihåg-

kommas, att icke minst på skogshushållningens område utvecklingen

under senare tiden fortgått och helt visst framgent kommer att fortskrida

med en snabbhet, som, frånsedt en konstant ökning af ärendenas antal,

i olika afseenden ställer ökade kraf på administrationen. Dessa kraf

torde näppeligen kunna på ett tillfredsställande sätt fyllas, därest ären-

denas anhopning pä ett alltför ringa antal byråer icke lämnar byrå-

cheferna erforderlig tid öfrig att hålla uppmärksamheten riktad på de före-

teelser inom deras särskilda verksamhetsområden, hvilka påkalla deras

initiativ eller särskilda omvårdnad.

Det bättre tillvaratagande af den enskilda skogsvårdens angelägen-

heter, som kommitterade genom den föreslagna nya byrån för dessa

angelägenheter velat ernå, får således enligt kommitterades åsikt icke

vinnas på bekostnad af det tillbörliga utrymmet inom administrationen

för förvaltningen af statens skogar.

Det vore visserligen ej uteslutet att genom tlecentralisation af en del

göromål från det centrala verket till den lokala skogsförvaltningen kunde

åstadkommas en sådan minskning af verkets arbetsbörda, att därigenom

två byråer skulle blifva tillräckliga för omhänderhafvande af statsskogarnas

förvaltning. I sådant afseende har af norrländska skogsvårdskommittén

framställts åtskilliga förslag, hvilka synas vara ägnade att motverka den

nuvarande anhopningen i centralverket af en hel del mindre ärenden.

Då emellertid nu berörda spörsmål lära ligga utom ramen för kommit-

terades uppdrag, har planläggandet af centralverkets organisation icke an-

setts böra göras beroende af en sådan reforms eventuella genomförande.

Af den förut lämnade redogörelsen för de på domänstyrelsens tre

skogsbyråer nu ankommande åligganden framgår, att förvaltningsobjektets
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territoriella uppdelning till hufvudsaklig del legat till grund för arbets-

fördelningen byråerna emellan.

Det torde förtjäna undersökas, anse kommitterade, huruvida icke i

stället ärendena borde uppdelas mellan byråerna efter deras olika art.

Genom den i det föregående föreslagna öfverflyttningen af domän-

förvaltningen till landtbruksstyrelsen och genom afskiljandet af de den

enskilda skogsvården rörande ärendena till en särskild byrå inom skogs-

styrelsen hafva kommitterade sökt åstadkomma ökade garantier för att

skogsstyrelsen skall kunna på ett framgångsrikt sätt fylla sitt ändamål,

nämligen statens och den enskilda skogshushållningens rätta omvårdnad

och befrämjande.

Emellertid lärer enligt kommitterades uppfattning icke vara tvifvel

underkastadt, att det såväl för skogsstyrelsen, med hänsyn till den affärs-

mässiga läggning styrelsen numera erhållit och dess därmed följande

stora betydelse i statsfinansiellt hänseende, som ock för skogsvården

inom landet öfver hufvud måste lända till afsevärdt gagn, att styrelsen

ställes i närmare förbindelse med representanter för sådana utomstå-

ende intressen, som äro beroende af eller sammanhänga med skogs-

styrelsens verksamhet.

Beträffande den form, hvari lekmannaelementets inflytande å skogs-

förvaltningen bör förekomma, anse kommitterade fullmäktigeinstitutionen

vara den mest lämpliga.

Dessa fullmäktige — af kommitterade gifna benämningen skogsfull-

inäktige — böra enligt kommitterades förmenande vara två, af hvilka

den ene närmast skulle representera de skogliga och särskildt de den

enskilda skogshushållningen berörande intressena och den andre utses

hufvudsakligen med hänsyn till skogsstyrelsens praktiska affärsverksamhet.

Under det den förstnämnda bör utses bland landets enskilda skogshus-

hållare och vara känd för ingående förtrogenhet med och framstående skick-

lighet på skogsvårdens område, skulle den sistnämnde företrädesvis vara en

praktisk affärsman på skogshandteringens eller trävaruindustriens område.

Ehuru innebörden af kommitterades öfriga förslag i afseende å det

skogsadministrativa centralverket äro af beskaffenhet att böra tilldraga sig

intresse, medgiver icke tiden en närmare utveckling däraf, utan vill jag

nu här blott med några ord beröra det hufvudsakliga.
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För att motväga den förlust af juridisk administrativ kompetens, som
utbrytningen af landtbruksafdelningen förorsakar det skogscentrala verket,

föreslå kommitterade, att byrachefstjänsten å skogsstyrelsens kamaralbyrå

skall beklädas med en juridiskt utbildad person.

Tillgodoseendet af behofvet inom skogsstyrelsen af väl skickade

arbetskrafter för bokförings- och kassagöromålens ändamålsenliga bestri-

dande ha kommitterade tillfredsställt genom upprättande af en kamrerare-

befattning (2:a grads tjänst) och en kassörsbefattning (i:a grads tjänst).

I fråga om anordnande 2^^facklig revision ha kommitterade i hufvud-

sak anslutit sig till den af norrländska skogskommittén uttalade uppfatt-

ningen och föreslagit, att för granskning af skogsstyrelsens räkenskaper

och förvaltning skola förordnas två öfverrevisorcr.

Vidare hafva kommitterade från Kungl. Maj:ts pröfning till styrelsens

afgörande decentraliserat ett stort antal ärenden.

Slutligen hafva kommitterade i ett för jordbruksdepartementets alla

förvaltningsgrenar upprättadt statistiskt kontor inrymt den nuvarande

såväl som föreslagen skogsstatistik omfattande årsberättelser om statens

ock andra allmänna skogar, allmän skogsstatistik, äfvensom årlig allmän

jaktstatistik.

I.

II. Diskussion.

Doktor Thor Andersson; Det är synnerligen svårt att yttra sig om departe-

mentalkommittéiis reformtankar, innan förslaget ligger färdigt och är offent-

liggjordt. Men den departementalreform, som nu förberedes, är enligt min
mening en af de allra viktigaste reformer, som vårt land någonsin stått inför.

Det betyder så oändligt mycket, om den högsta förvaltningen är sä organiserad,

att den verkligen kan tungera i samhällsutvecklingens tjänst. För närvarande

lämnar den ju åtskilligt öfrigt att önska ur den synpunkten. Ser man då pä orsa-

kerna till detta mindre tillfredsställande tillstånd, så bottna de först och främst

i hufvudbristen i vårt lands kultur, i vår efterblifvenhet i fråga om sam-

hällsvetenskaplig kunskap. Det är visst därför med stor tvekan man kan
mottaga det förslag, som nu förebådas. En stor fara för vårt land skulle

det enligt mitt förmenande vara, om de centrala ämbetsverken utan vidare

skulle offras och förvandlas till afdelningar af departementen. Det finnes

många brister i de centrala ämbetsverken, men de bero också på just denna

kunskapsbrist och därjämte på något annat, som förut åtminstone mycket
ofta förekommit i vårt land, eller att, när man hade att utse chefer för dessa

centrala ämbetsverk, sattes såsom sådana ofta personer, hvilka visat sig mindre
lämpliga pä de poster, de förut innehaft. De hade egentligen redan där

gifvit antydan om en mindre duglighet, då det gällde att förvalta mera an-

svarsfulla poster i den svenska staten. Därför borde äfven försök göras

att tillse att grundlagens bestämmelser om förtjänst och skicklighet alltid finge

göra sig gällande vid rekryteringen af de centrala ämbetsverkens personal
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från chefen och nedåt, att tillse, om icke i den delen skulle kunna åstad-

kommas åtskilligt mera och bättre, än hvad som nu åstadkommes. Det är

också en annan orsak, hvarför enligt mitt förmenande tidpunkten nu är syn-

nerligen olämplig att företaga en sådan reform. Vi veta, att de politiska

partiförhållandena i vårt land nu äro mycket osäkra, och att de också så

komma att förblifva sannolikt en ganska lång tid framåt. Det är ingen i

vårt land, som nu kan förutsäga, hvilken utveckling partiförhållandena komma
att taga ens vid nästinstundande andrakammarval, om Sverige kanske kom-

mer att få genomgå samma utvecklingsperioder, som våra grannland genom-

gått, eller om det skall blifva andra element, som komma att få åtgörande

inflytande på värt lands politiska angelägenheter. Under sådana förhållanden

kan det knappast vara till någon fördel för hela landet, om förvaltningen

skulle organiseras på det sätt, kommittén här föreslår. Att märka är också

något, som försiggår i vårt land för närvarande, och som försiggått sedan

början af föregående århundr: de, nämligen förvaltningens uppdelning på sta-

ten och pä lokala och kommunala myndigheter och representationer. Huru den

utveckUngen kommer att sluta, är ju icke lätt att förutsäga, men skulle man
uttrycka några önskemål oc 1 hoppas, att utvecklingen komme att försiggå

hos oss ungefär så, som den försiggått i världens kulturellt mest framskridna

land i politiskt hänseende, så veta vi, att staten torde komma att befrias från

en stor arbetsbörda, som nu ligger på densamma. Vidare äger en förändring

för närvarande rum i hela vårt lands ekonomiska struktur just genom industriali-

seringen, hvilket gör, att en förändring af den centrala förvaltningen för närva-

rande är ett synnerligen svårt problem att lösa. Folkhushället ställer större och

andra kraf på staten än förut och vill i spetsen för statsorganen se personer,

som hafva full förståelse för folkhushållningens uppgifter. Man kan erinra

om förhållandena inom industrien, sådana de kommit till uttryck i landets

tekniska högskola. Det gäller visserligen närmast det rent ekonomiska, men
ser man djupare på saken, gäller det statens intresse i allra högsta grad, och

i den striden ligger återigen en uppenbarelse om vår efterblifvenhet just på

dessa ekonomiska områden. Vi hafva också att komma ihåg befolkningsför-

hållandena i vårt land. Det finns inga tecken, som tyda pä att det under

den allra närmaste framtiden skall förekomma någon starkare folkökning

hos oss. Man kan då ställa sig den frågan : skall det då vara ett nöd-

tvång att vid en förändring i vår departementala indelning öka departe-

mentens antal. Redan för flera år sedan har jag gjort mig till tolk

för den meningen, att departementens antal borde minskas, och i en skrift,

som jag utgaf förra året om Socialstyrelsen, har jag försökt visa blott med
några hufvuddrag, att det skulle vara möjligt att ordna upp hela den depar-

tementala organisationen på det sättet, att departementens antal begränsades

till sju — ett antal, som torde vara tillräckligt, dä så stora stater som Frank-

rike och andra icke behöfva afsevärdt flera departement än de, som nu här

föreslagits. Det är äfven att erinra sig, att de anspråk, som ställas på chefen

för ett departement, oupphörligen stegras, och att svårigheterna blifva större

och större att erhålla personer, som kunna fylla dessa anspråk. Däraf följer

naturligtvis, att ju flera departementen bli, desto svårare blir det att anskaffa

verkligt dugande chefer, och vidare är det väl i alla fall meningen att mi-

nistrarna med all sin fackkunskap dock först och främst skola behärska

landets allmänna politik, och veta att inrätta den speciella uppgiften att öf-
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vervaka en viss afdelning, ett visst departement, under de stora allmänna

synpunkterna. Det är väl i alla fall icke meningen, att en minister skall

intaga en ställning som kan jämföras med en ensidig bygderepresentant i

riksdagen. Det kommer också till slut en punkt, där, äfven om man
kan fä in alla de här verken under departementen, man får räkna med
ministrar af olika politisk läggning. Då får man ju hoppas, att de alltid

skola veta att vara objektiva i politiskt hänseende, men hvad man alltid vet

om en människa, är, att hans intresse är olika stort och starkare för vissa

saker, medan det för andra saknas emellanåt kanske helt och hållet. Nu läggas

delar af hela statsförvaltningen under en minister, som saknar intresse för en

viss afdelning. Däraf kan följa, att hela den afdelningen under hans minis-

tertid kommer att ligga död, ty vi veta alla, att i samma .stund, som ämbets-

verken förlora den själfständighet, som de nu hafva, måste dessa departe-

mentala afdelningschefer helt och hållet underordna sig ministerns vilja. Icke

är jag någon beundrare af de svenska centrala .ämbetsverken, men när man
ser på hvad dessa gjort under gångna århundraden — vi kunna endast er-

inra oss något sådant som hur dessa ämbetsverk förvaltade Sveriges angelä-

genheter under de hårdaste år vi gått igeno ii, då Carl XII befann sig i

Turkiet — sä hafva de visat ett prof, som är nästan enastående i världshi-

storien. Jag tror också, att dessa centrala ämbetsverk skola kunna bli till

synnerligen stor nytta, just om de komma att rekryteras pä det sätt, jag

förut angifvit.

Det är slutligen en detalj, som jag i egenskap af statistiker vill fästa

mig vid, och det är, att om departementalreformens förslag — jag känner

det ju icke helt och hållet, utan har blott hört några antydningar i dag —
kommer att gå ut pä att upplösa statistiska centralbyrån och lägga jordbruks-

statistiken till jordbruksdepartementet o. s. v., så vill jag säga, att detta är

tvärtemot hvad som eftersträfvas annorstädes i världen, där man arbetar pä

att åstadkomma reformer i en sådan riktning, att man tror, att staten skall

kunna tjäna folkhushållet på bästa sätt. Utvecklingen i Tyskland och dess

förbundsstater skall jag icke tala om och icke heller beröra Österrike. Men
jag vill hänvisa till England, där man ägnat stor upppmärksamhet åt att fä

statistiken ordnad. Där äro nu betydelsefulla krafter i verksamhet för en

centralisering af statistiken, och hvad statistik angår, så är det omöjligt att

åstadkomma en fullgod sådan utan att den utarbetas och ledes af ett modernt

statistiskt ämbetsverk. Statistiken tillsammans med dess statliga ämbetsverk är

den moderna statens samvete, och jag tror icke, att detta samvete skulle fara

synnerligen väl, om en del däraf lades hos en minister, en annan del

hos en annan minister o. s. v.

Kanslirådet H. Tigerschiöld: Nu är det väl icke meningen att här få i

gång en diskussion om principerna för departementalkommitténs arbete, utan

hvad som här är afsikten, är ju att diskutera det förslag, som man nu hört

rörande själfva skogshushållningen och den centrala förvaltningen för skogs-

väsendet, höra hur detta förslag ställer sig enligt de här närvarandes mening.

Då hafva \i i det afseendet fått höra en nyhet, som vi icke kände förut,

och det är att domänförvaltningen skulle öfverflyttas till landtbruksstyrelsen.

Klart är ju, att de representanter för domänstyrelsen, som äro här, och vi

andra här närvarande, som äga intresse för skogen, kanske icke hafva så
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mycket emot att domänstyrelsen blir befriad frän detta myckna bestyr med
domänerna, och fä ägna sig mer uteslutande ät skogen, och att detta flyttas

till landtbruksstyrelsen. Men hvad säger landtbruksstyrelsen om detta? »De
frånvarande hafva alltid orätt», heter det, och när jag representerar landt-

bruket men äfven äger någon skog, och således i viss mån känner båda dessa

förhållanden, ber jag få fästa uppmärksamheten vid några synpunkter i denna

del, som icke föredragshållaren, såvidt jag kunde finna, berörde. I landt-

bruksstyTelsen har man icke någon speciell jordbruksförvaltning om hand, och

för närvarande har ju denna styrelse helt andra uppgifter. Skulle det nu på

denna styrelse läggas en speciell förvaltning af domäner, blefve den för landt-

bruksstyrelsen ganska främmande. Vidare får man ju lof att erinra om att,

dä det gäller uppskattning och försäljning af statsdomäner, som innehålla

både jordbruk och skog, det kan vara lyckligt med ett visst samband mellan

styrelse för statens jordbruksdomäner och styrelse för statens skogsdomäner, d. v. s.

alltså såsom det är i den nuvarande domänstyrelsen, för att man skall kunna

erhålla en rätt uppskattning af dessa domäner. Dessutom höra jordbruksdrift

och skogsskötsel väl samman och stödja också hvarandra i de flesta af Sve-

riges landskap. Det kan därför sättas i fråga, om det är fullt lyckligt att

rycka dessa domäner från skogsstyrelsen och lägga dem öfv'er pä landtbruks-

styrelsen. Frågan kommer väl i alla fall inför landtbruksstyrelsen en gång,

och då blir det ju dess sak att svara pä dessa spörsmål.

Hvad saken i öfrigt beträffar, så hafva vi nog märkt, hurusom departe-

mentalkommittén kommit med åtskilliga genialiska och vackra uppslag i för-

valtningsafseende för att göra centralförvaltningen säkrare och snabbare.

Detta är ju icke heller att undra på, dä ordföranden i denna kommitté haft

en sällsynt utveckling såsom chef för skilda förvaltningsgrenar i värt land

och kunnat tillgodoföra kommittén den erfarenhet, han sålunda hämtat frän

alla dessa olika förvaltningsområden. Men jag säger uppriktigt, att jag tror,

att svenska folkets sunda instinkter komma att haja tillbaka, när det gäller

afgörandet, när man skall beröfva de centrala ämbetsverken nägot af den

betryggande själfständighet, de cu hafva och göra dem till afdelningar i ett

departement. Man märkte detta, dä det gällde frågan om socialstyrelsen

under förra riksdagen, när man visserligen beslöt att inrätta en socialstyrelse,

men dock gjorde det under förbehåll och villkor, att den skulle komma att

intaga samma själfständiga ställning som kommerskollegium, ur hvilket verk

den bröts ut. Då det gäller afgörandet, kommer svenska folket genom sina

representanter att noggrant öfverväga, om man är beredd att släppa nägot

under många hundra är så bepröfvadt godt som den .själfständiga centrala för-

valtningen oberoende af högre vindkast. Därtill hör också, att förvaltningen

nedåt kommer att förlora både i själfständighet och kraft, då den samtidigt

skall vara känslig uppåt. Men detta fä vi behandla en annan gång. Det

gäller här, såsom jag nämnde, endast förhållandet till skogen och jordbruket.

Landshöfding Sahlin: Jag får lof att besvära herrarna en liten stund

för att lugna de farhågor, som kunna hafva uppkommit särskildt genom kansli-

rådet Tigerschiölds anförande. Behofvet af att flytta de centrala ämbets-

verken närmare departementen har i allra främsta rummet framkommit där-

igenom, att det har befunnits nödvändigt, om ärendena skola kunna fä sin

rätta behandling, att de nuvarande centrala verken pä ett eller annat sätt fa
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tillfälle att själfva ombestyra toredragning i statsrådsberedningen. Jag skall

dä hålla mig till skogsområdet. Sedan viktiga skogsfrågor varit föremål för

förberedande behandling, haf\a de hamnat i domänstyrelsen eller, såsom nu

benämningen föreslås, skogsstyrelsen. Där ha de blifvit af sakkunnig före-

dragande föredragna inför en sakkunnig chef, och när det gällt större frågor

i närvaro af andra sakkunniga, med det resultatet, att utlåtandet eller betän-

kandet, såsom det nu för tiden praktiseras, måst skrifvas ganska vidlyftigt.

Nu har det gällt för oss att se efter, om det icke under alla förhållanden

är bättre, att när nu domänstyrelsens chef och minst en ledamot i samma
st\relse äro fullkomligt inne i saken, chefen också, helst omedelbart, medan
saken är färsk, får föredraga ärendet i statsrådsberedningen, om icke, säger

jag, detta är bättre än att, såsom nu sker, öfverlämna ärendet till departe-

mentet, där alla frågor ånyo studeras från bottnen ur \äsentligt samma syn-

punkter för att sedan föredragas i statsrådsberedningen. Jag har såsom byrå-

chef i ett ämbetsverk och såsom chef för ett ämbetsverk fått en bestämd

känsla af att detta är som att skicka ut ett barn i främmande och kalla

händer i stället för att följa med och värda det själf Nu kan denna vård

enligt vår ujjpfattning efter vidlyftiga studier icke ske bättre, än att det cen-

trala verket far inträda såsom en afdelning i departementet. Man kan visser-

ligen redan nu, såsom ofta sker, ordna så, att vid viktiga skogsfrågors före-

dragning generaldirektören och ledamöter från domäostyrelsen bli tillkallade

och fä utveckla sin mening. Redan nu fä de understundom föredraga dessa

ärenden själfva, och det är en anordning, som mycket liknar den, vi kommit
med. Men den stora skillnaden är, att den nuvarande praxis beror helt och

hållet pä godtycke, kan man godt säga, hos den ledamot i statsrådet, som
har hand om frågan. Han har ingen skyldighet att tillkalla vederbörande

sakkunniga, utan kan säga: denna sak sköta vi själfva. Nu när regeringen

fått bättre tid att höra pä sädana viktiga föredragningar — regeringsrätten

har ju tagit en del arbete från regeringen — bör regeringen kunna ägna så

mycket mera arbete åt viktiga förvaltningsfrågor, men då bör regeringens

första fordran också vara att fä ärendena föredragna af de mest sakkunniga

personer, som finnas. Huru kan en person såsom ledamot af regeringen finna

sig i att, när han åhör en föredragning, veta, att generaldirektören i veder-

börande verk har en föredragande, som har mera sakkunskap än den före-

dragande, som regeringen äger i statsrådsberedningen, utom i något enstaka

fall. Denna viktiga sak är det som departementalkommitténs förslag inne-

håller. Detta är den väg vi beträdt, och den har af inledaren fullkomligt

riktigt återgifvits, men därmed tror jag icke, att man kan säga, att vi tör-

stört de centrala ämbetsverkens själfständighet. Vi hafva bevarat åt dem —
låt vara att de fä bibenämningen departenientalafdelningar — deras fullkom-

ligt fria initiativ, och pä det att detta initiativ icke må kunna under oroliga

tider pä något sätt förkväfvas, hafva vi föreskrifvit i förslaget, att deras tjänste-

memorial skola vara offentliga handlingar och diarieföras i samma stund, som
de afgifvas, så att de därmed komma under allmän kontroll. Därmed är

uteslutet något slags förkväfvande och dödande af vissa afdelningar inom den

centrala förvaltningen. Pä samma sätt hafva kommitterade föreskrifvit, att

departementens afdelningar, eller de centrala verken såsom departements-

afdelningar, hvarje vecka skola afgifva en förteckning pä de ärenden, som
äro färdiga till föredragning. Dessa förteckningar bli också offentliga hand-
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lingar, och det är en ytterligare kontroll på att de centrala ämbetsverkens

själfständighet är bevarad. Därigenom hindras visserligen icke att ett cen-

tralt verk blir i samma mån som hittills oberoende af om intresse för de

ärenden, verket har att handlägga, finnes eller icke finnes hos departements-

chefen. Verken behålla själfständighet och initiativrätt, men de komma i

närmare beröring med regeringen. Hvarje vecka komma verkens chefer och

ledamöter i beröring med regeringen, och det blir mycket rikare tillfällen än

för närvarande till utbyte af idéer. Detta gäller särskildt de ledamöter af

styrelserna och verken, som deltaga i föredragningen. Hädanefter få de

kanske en gång i veckan deltaga i öfverläggningarna i statsrådsberedningen

och fä reda på förhållandena. Vidare, och det kan i detta sammanhang
bemärkas, få de på ett annat sätt än nu visa, hvad de duga till. Jag tror,

såsom jag nyss sade, att herrarna skola finna, att garantierna för de centrala

verkens själfständighet blifvit så tillfredsställande som möjligt, men jag vill

icke säga, att vår reform skall kunna förekomma konflikter mellan departe-

mentschefen och verkens chefer. De konflikterna äro möjliga och tänkbara

nu och möjliga äfven under kommande förhållanden. Det kan hända, att om
en chef för ett verk nu kan stå ut sex månader med ett tråkigt förhållande

uppåt, han hädanefter icke kan stå ut mer än tre månader, pä grund däraf

att vederbörande komma i mera direkt beröring med hvarandra ständigt, men detta

tror jag är en sak, som icke får göras för mycket af.
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Blädning eller trakthuggning i de Norrländska

skogarne.

I progiammet för Föreningens för skogsvärd exkursion i är gör

jägmästaren Anders Holmgren i anslutning till beskrifningen öfver kro-

noparken Ammer en del uttalanden angående metoderna för afverkning

i de norrländska skogarna. Herr H. uttalar där utan någon reservation

en sträng förkastelsedom öfver allt hvad blädning heter. I likhet med

mig torde emellertid åtskilliga af exkursionsdeltagarna hafva antagit,

att uttalandenas kategoriska form berodde på det begränsade utrymmet,

och att man under demonstreringen af skogstrakten skulle få del af

vissa inskränkningar i de framlagda teserna. Så var emellertid ej fallet,

utan blefvo dessa tvärtom än kraftigare formulerade i den riktning, att

den enda för Norrland möjliga afverkningsmetoden är trakthuggning.

Som för exkursionsdeltagarna är bekant, vände jag mig då till herr

Holmgren med den frågan, huruvida han vid framläggande af sitt pro-

gram till fullo beaktat de ekonomiska konsekvenserna af genomförandet,

äfvensom huruvida ej dessa konsekvenser betinga undantag från regeln.

Det svar jag erhöll var så till vida upplysande, att herr Holmgren för-

klarade sig vidhålla sin åsikt att blädning i Norrland är fördömlig, men

som diskussionen därefter förirrade sig från hufvudämnet, och den be-

gränsade tiden för öfrigt ej heller medgaf någon grundligare debatt,

fick jag ej klart besked, huruvida sådana undantag frän regeln kunna

tänkas.

Ämnet är emellertid sä viktigt, att del bör diskuteras i grunden,

och af detta skäl har jag, medan hvad som anförts vid exkursionstill-

fället är i färskt minne, velat föra detsamma på tal, under förhoppning

att diskusionen må kunna fortsättas i föreningens tidskrift.

Det måste naturligtvis vara en synnerligen allvarlig sak att fram-

lägga ett program i en fråga som denna, och tvifvel underkastat må
vara, om någonsin en regel angående skogshushållning kan formuleras

så allmängiltig, att ej åtskilliga undantag måste förekomma. Och i

detta speciella fall menar jag att regeln ej borde framkommit, utan att

den åtföljts af det tillägg, att om ock trakthyggesbruket ansågs vara det
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bästa och för föryngringen det ändamålsenligaste, man dock måste taga

hänsyn till ett mycket stort antal omständigheter, innan man från bläd-

ning direkt går öfver på trakthuggning. Som min egen mening vill

jag här inom parentes uttala, att jag ej obetingat vill gä in på den

regel, som herr Holmgren formulerat, och att jag framför allt vill göra

allvarliga invändningar mot dess ovillkorliga tillämpning.

Jag vill emellertid nu lämna åt sidan skogsjöryngraresynpiinkten och

ej gå in i en diskussion angående den ena eller den andra metodens

företräden eller användbarhet i detta hänseende. — I dess ställe vill jag,

på samma sätt som fallet var under diskussionen ute i skogen, helt

och hållet lägga skogsliushållaresytipunkten på densamma och då före-

trädesvis tänka på det ekonomiska utbytet för skogsägaren af olike

brukningssätt.

I det hela måste nog det resonemanget vara det rätta, att inon:

de gränser, som klimatiska och biologiska lagar uppdraga, skogsägaren,

staten eller den enskilde, måste räkna med det ekonomiska utbytet som

första faktor vid bedömandet af de åtgärder han vidtager, och de

kostnader dessa medföra. Det skulle säkerligen nationalekonomiskt sett

vara synnerligen beklagligt, om så ej skedde.

Jag vill då påstå, att skogsskötsel, särdeles i Norrland, är omöjlig,

utan att vederbörlig hänsyn tages till de industrier, hvilka äro skogs-

brukets afnämare. Man måste därför tillse att afverkningarna planeras

och utföras sä, att det virke som erhälles lämpligen kan förbrukas af

industrien. Går man ej till väga så, utan kastar ut i marknaden hvilka

kvantiteter som hälst af alla virkessortiment, löper man ovillkorligen ris-

ken att nödgas afyttra en del af dessa till underpris, så vida de ens

kunna afyttras. Det låter därför tänka sig, att ovägerligt fasthållande

vid ett bestämt system för afverkning kan medföra öfverskott i vissa

sortiment och häraf följande dåligt ekonomiskt resultat.

Följande exempel torde klargöra tankegången. Jag antar att en

skogsägare samtidigt är sägverksägare och har en ärlig tillverkning, som

fordrar 500,000 sågtimmer. Han har frän timmerblädning, som gifvit

honom detta kvantum årligen, öfvergått till trakthuggning. Förhållan-

dena kunna då verka så, att han ett år får endast 300,000 sågtimmer, men

en högst betydande kvantitet pappersved och kolved. Ur sina föregående

afverkningar har han äfven uttagit en del af de senare virkessortimenten,

som han sedan försålt och, pä grund af att tillgång och efterfrågan

balanserat, fått väl betalda. Nu uppstår emellertid ett år det förhållan-

det, att han ej kan drifva sitt sågverk mera än V/, af året samt att

han nödgas sälja sin pappersved och kolved till underpris. Men indu-
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striell drift under dylika förhållanden är naturligtvis omöjlig, och följderna

skulle helt visst blifva synnerligen betänkliga för skogsbruket.

Jag skall gärna hålla med om att det varit fördelaktigt, om all

industri, som tager sin råvara från skogarna i vårt land, kunnat inrättas

endast med hänsyn till dessas jämna produktion. Men det är också

fullt klart att detta legat utom möjlighetens gräns, och att ofantliga

värden skulle förfarits i våra norrländska urskogar, om endast tillväxten

uttagits. —• Skulle ens under sådana villkor inom rimlig tid en genom-

gående föryngring blifvit möjlig? — Och ännu torde det dröja länge,

innan förhållandena utformats så, att produktion och konsumtion af alla

virkessortiment kunna lämpligen balansera. Därför måste man också i

mycket lång tid framåt vid bestämmandet af den metod, efter hvilken

afverkning skall ske, räkna med de möjligheter till afsättning som före-

finnas.

Men äfven i den omständigheten att afsättningsförhållandena i Norr-

land genom förbättrade kommunikationer och tillkomsten af ny industri

utveckla sig hastigare än i öfriga landsdelar, torde man hafva viktiga

skäl att ej utan synnerligen noggranna kalkyler bestämma sig för ett

afverkningssystem, som lämnar en del måhända endast för tillfället

mindrevärdiga eller osäljbara dimensioner. Det kan mycket väl tänkas

att något års dröjsmål med afverkning af dylika kan ersättas genom

att dessa, på grund af förbättrade afsättningsmöjligheter, få ett högre

värde.

Jag är så till exempel säker om, att för tio år sedan det var möj-

ligt att sälja pappersved från kronoparken Ammer, likasom att kolved

från parken då betingade ett afsevärdt lägre pris än den nu gör.

På grund af det anförda tager jag mig friheten till herr Holmgren

framställa den frågan, huruvida ej hans uttalanden, i stället för den

starkt positiva form de nu hafva kunnat få ungefär följande mildare

formulering, utan att därför innebära någon misstro till trakthygges-

metodens riktighet:

i) Med hänsyn till skogens föryngring anses all afverkning i Norr-

land helst böra bedrifvas genom trakthuggning.

2) Det är dock tydligt, att en fullständig omläggning från de nu-

varande metoderna ej kan ske, förrän afsättningsförhållandena blifva så-

dana, att alla virkessortiment blifva med säkerhet afsättningsbara och

alltid till sådana priser, att kostnaderna för afverkningen väl täckas.

Äfven under dessa förhållanden bör man i hvarje fall anställa en syn-

nerligen omsorgsfull beräkning, huruvida tiden är inne att öfvergå från

blädnins till trakthuggning.
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3) Enär en m\cket lång tid måste förfl}'ta, innan man öfverallt

kan göra den omläggning, som anses vara nödvändig, bör man tills-

vidare allvarsamt bemöda sig om att utreda, huru man frän synpunkten

af skogens föryngring skall kunna drifva blädningsbruk med minsta

möjliga olägenhet.

Det kan ju diskuteras, hvilket sätt att afverka är det lämpligaste

från synpunkten af skogens föryngring på snabbaste och billigaste sätt.

Jag tror för öfrigt att där så småningom kommer att kristallisera ut

sig en metod, om hvilken enighet kan uppnås. I många fall är det

nomenklaturen, som egentligen skiljer de båda hufvudåsikternas an-

hängare at.

Men en annan sak blir att utan skonsmål fördöma det enda för

stora trakter af Norrland ännu i lång tid framåt användbara afverk-

ningssättet, att blada ut de afsättningsbara dimensionerna. Den domen

måste hafva kommit för tidigt. Vi kunna ej gärna lämna de öfveråriga

skogar, där trakthuggning är ekonomiskt taget outförbar, orörda till

dess sådan huggning blir möjlig. Vårt land skulle på den vägen säker-

ligen komma att lida långt större förluster, än hvad som blir fallet, om
vi, huru beklagligt det än är, här och hvar måste vänta en tid på för-

yngringen.

f
Stockholm den 15 Augusti 19 13.

^

Otto Hellströ.m.
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MEDDELANDEN FRÅN FÖRENINGEN FÖR
SKOGSVÅRD.

Protokoll, fördt vid Föreningens för

Skogsvård årsmöte ä restaurant Rosenbad
i Stockholm tisdagen den i april 1913.

Mötet, som var besökt af omkring 450 personer, öppnades kl. 10 f. m.

af styrelsens ordförande, universitetskansleren grefve Fr. Wachtmeister med ett

kortare anförande (se sid. 273— 274 i förra häftet af tidskriften).

§2.

Herr ordföranden uppläste följande

Styrelseberättelse för år 1912.

Under är 1912 har föreningens medlemsantal varit 2,388, förutom 262
prenumeranter å föreningens tidskrift.

Medlemsantalet och abonnenter å tidskriftens fackafdelning har fördelat

sig på följande sätt å olika länder:

Antal Abonnenter på
medlemmar tidskriftens fackafd.

Sverige 2,143 881
Norge 66 37
Danmark 28 21

Finland 143 84
Öfriga länder 8 4

Summa 2,388 1,027

Föreningens inkomster och utgifter balansera på 42,399 kr. 40 öre.

Som bidrag till tidskriftens tryckning hafva i kontanta gåfvor tillsammans 900
kronor lämnats af enskilda personer, för hvilka gåfvor styrelsen härmed vill

uttala sin tacksamhet. Närmare specifikation af räkenskaperna återfinnes i

revisionsberättelsen.

Skogsvirds/ortningens Tidskri/t, Alliititnna delen, 11)1J. 2 c
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Under året har utgifvits dels Skogsvårdsföreningens tidskrift, som tryckts

i 3,300 ex. beträffande allmänna delen och 1,300 ex. beträffande fackafdel-

ningen. Af folkskrifterna har imder året endast hunnit utgifvas n:o 29 och

30, hvardera i en upplaga af 17,000 ex., hvarjämte folkskriften n:o 22 om-

tryckts i en andra upplaga af 5,000 exemplar.

Föreningens exkursion ägde rum den 26— 28 augusti, h varvid besöktes

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags skogar vid Lindesnäs och Siljans-

fors, A. -B. Marks kolugn vid Färnäs, Skogsvårdsstyrelsens i Kopparbergs län

försöksfält. Sjöskiljena vid Mora samt Hamra kronopark.

Stockholm den 30 mars 19 13.

STYRELSEN. I

§ 3.
'

Uppläste sekreteraren revisorernas berättelse.

Undertecknade, utsedda att granska Föreningens för skogsvärd förvaltning

och räkenskaper för år 191 2, få härmed afgifva följande

Revisionsberättelse.

Allmänna kassan:

Debet.

Behållning från år 1911 324:88

Inkotnstcr:

Afgifter frän ärligen betalande ledamöter 16,432: 80

Prenumeration å tidskriften 1,241:60

» » folkskrifterna iii57- 36

» » » genom
skogsvärdsstyrelserna 4.568: 70 6,967: 66

Försålda äldre årgångar af tidskriften... 1,293: 29

» » » » folkskrifterna 1,792: 42

)) separat och pärmar 86: 55 3,172: 26

Tryckningsbidrag frän staten (för skogs-

försöksanstaltens meddelanden) 2,500: —
D:o från skogsvärdsstyrelserna 5,159= 'o

D:o » enskilda personer 900: — 8,559: 10

Räntor 946: 69

Skogsvårdsföreningens frökontrollanstalt 157: 50

Utlåning af skioptikonbilder och klichéer 315: 49
Annonsinkomster 1,012: 28

Direkt statsanslag 4,5°o: —
Diverse inkomster 10: 74 42,074: 52

Summa kronor 42,399: 40

i
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Kudil.

Utgifter:

Framställning af tidskriften och folkskrifterna:

tryckning 21,958:77
illustrationer 2,472: 15

inköp af äldre årgångar af tidskriften 161: 2g
bindning af tidskr. och folkskr. ... 32g: 19 24021: 40

Författararfvoden 4,257: 85
Tidskrifter, tidningar, riksdagstryck m. m. 85: 90
Forton: postporton och järnvägsfrakter... 2,603:37

budskickningar m. m. 55: 88

telefon och telegramafgifter 276: 42 2 935: 67

Omkostnader för kontoret 1,615:05

Biträden å kontoret
.^. 997: 50

Inventarier och böcker 250: 90
Skrifmaterialier och smärre trycksaker 802: 22

Omkostnader för möten 364: 30
Tryckning af program för Dansk skovforenings ex-

kursion 257: 50

Aflöningar till sekr., skattm. och redaktörer 5, 000: —
Diverse utgifter 606: 83 42,095: 12

Behållning till är 1913 \ 304: 28

Summa kronor 42,399: 40

Ständiga ledamöters fond :

Debe/.

Behållning från är 1911 14,200: —
5 afgifter a 100 kr 500: — 14,700: —

Kyedit.

Utgående balans, behållning till år 1913 i4,7°o: —

Föreningens kontanta tillgångar utgjorde således vid 19 12 års utgång kr.

15,004: 28, hvaraf 14,000: — kr. voro placerade i Elfvestorps aktiebolags 5

% obligationer, som för oss uppvisats, och återstoden innestående å spar-

kasseräkning.

Härtill komma Ms utestående fordringar för annonser kr. 68: 45 och

för län af klichéer kr. 75: 45, tillsammans kr. 143: 90, de/s det inneliggande

lagret af klichéer, skioptikonbilder och Föreningens tidskrift och folkskrifter

med ett bokfördt värde af kr. 13,084: 72, dels ock böcker och inventarier till

i inventarieförteckningen upptaget värde af kr. 1,707: 21.

Räkenskaperna äro ordentligt förda och inkomst- och utgiftsposterna

vederbörligen verificerade, hvarför, då anledning till anmärkning trån vår

sida icke förekommit, vi tillstyrka Föreningen att bevilja dess styrelse och

skattmästare full och tacksam ansvarsfrihet för förvaltningen under år 191 2.

Stockholm den 26 mars 19 13.

Hj. MoDiGH. C. Ad. Öhrström.
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§4.
Föredrog herr ordföranden af styrelsen upi)rättadt förslag till nya stadgar

för Föreningen. Detta antogs såsom hvilande till nästa möte med den änd-

ring — på yrkande af generaldirektören K. Fredenberg — i § 8, att platsen

för årsmötet hvarje gång bestämmes af styrelsen.

De sålunda godkända stadgarna ha följande lydelse:

STADGAR i

SVENSKA SKOGSVARDSFOREMNGEN.

Föreningens syfte är att verka för skogshushållningens främjande i lan-

det, främst genom anordnande af möten, diskussioner och exkursioner samt

utgifvande af publikationer.
,

Föreningen bör äfven ägna jaktvården sin uppmärksamhet. ,

Hvarje för föreningens syfte intresserad person äger efter anmälan vinna

inträde i föreningen.

Ledamot erlägger afgift till föreningen antingen med tre (3) kronor år-

ligen eller ock med etthundra (100) kronor en gång för alla såsom ständig

ledamot.

Afgifter, som af ständiga ledamöter erläggas, skola fonderas.

§ 3-

Hedersledamöter kunna af föreningen väljas, efter förslag af styrelsen,

intill ett antal af tolf (12) stycken.

Hedersledamot erlägger icke någon afgift. I

§ 4.

Föreningens angelägenheter handhafvas af en styrelse, bestående af sju

ledamöter jämte tre suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljas på allmänt årsmöte för tiden till det

allmänna årsmöte, som hålles tre år därefter, med iakttagande af att hvarje

år minst tvä ledamöter samt en suppleant afgå.

Afgående ledamot eller suppleant kan omväljas.

Afgår ledamot eller suppleant före utgången af den tid, för hvilken han

är vald, skall nytt val efter honom anställas för den tid som för honom
återstått.

Vid styrelsevalet utser föreningen en af ledamöterna att vara föreningens

och styrelsens ordförande.

§ 5-

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande samt inom eller utom sig

en sekreterare och en skattmästare, hvilka båda befattningar dock må kunna

beklädas af en person.
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Styrelsen sammanträder pcå kallelse af ordföranden sä ofta det erfordras.

Vid styrelsens sammanträde skola, för att beslut må kunna fattas, minst

fyra ledamöter eller suppleanter vara närvarande.

Alla frågor afgöras med enkel röstöfvervikt. Vid lika röstetal gäller

den mening, som biträdes af ordföranden vid sammanträdet.

Styrelsens medlemmar med undantag af sekreteraren och skattmästaren

äga icke uppbära ersättning för sitt uppdrag.

Till styrelsens sammanträden skola alla ledamöter kallas helst åtta dagar

förut samt suppleanterna inom samma tid underrättas.

§ 6.

Styrelsen utfärdar instruktioner för sekreteraren och skattmästaren.

§ 7.

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

Före den i mars hvarje år skola de afslutade räkenskaperna för före-

gående året öfverlämnas för granskning till revisorerna, som skola före den

1 5 i nämnda månad afgifva sin berättelse, hvilken skall innehålla bestämdt

uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8.

Föreningens medlemmar sammanträda årligen till allmänt årsmöte under

senare hälften af mars eller under april å plats och dag, som styrelsen be-

stämmer.

Kallelse till årsmöte innehållande föredragningslista jämte mötesprogram

skall minst tre veckor före mötet tillsändas föreningens medlemmar.

Förslag till diskussionsämnen eller frågor angående föreningens angelä-

genheter att förekomma vid allmänt årsmöte äger ledamot att skriftligen in-

gifva till styrelsen före utgången af januari månad, därvid förslag till diskus-

sionsämne skall åtföljas af uppgift på inledare och kort disponering af ämnet.

§ 9-

Årsmöte öppnas af ordföranden eller, vid förfall för honom, af styrel-

sens vice ordförande, hvarefter förhandlingarna ledas af ordföranden eller, vid

förfall för honom, af den föreningen därtill utsett.

På allmänt årsmöte skola följande ärenden förekomma:

i) Styrelsens och revisorernas berättelser för nästförflutna året samt fråga

om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under samma tid

;

2) Val af styrelseledamöter med suppleanter;

3) Val af två revisorer för granskning af löpande årets förvahning och

räkenskaper jämte två suppleanter för dem; och

4) Öfriga ärenden, som af styrelsen hänskjutits till mötet.

Fråga, som icke varit upptagen på föredragningslistan, må, sedan denna

genomgåtts och majoriteten af de närvarande det medgifver, upptagas till dis-

kussion men icke till afgörande.

Vid årsmöte afgöras alla frågor med enkel röstöfvervikt och genom
öppen omröstning, där icke votering med slutna sedlar begäres.
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Val af hedersledamöter skall alltid ske genom sluten omröstning.
I händelse af lika röstetal vid öppen omröstning äger ordföranden ut-

slagsröst.

Vid sluten omröstning fäller i dylikt fall den förseglade sedeln utslaget.

§ II.

Till extra möte kan styrelsen sammankalla föreningens medlemmar, när
så erfordras.

På sådant möte må icke till behandling upptagas fråga, som icke varit
angifven i kallelsen till mötet.

I öfrigt gäller för sådant möte i alla tillämpliga delar hvad som ofvan
stadgats om allmänt årsmöte.

Beslut om ändring af dessa stadgar skall fattas vid två pä hvarandra
följande möten, däraf minst ett allmänt årsmöte.

§5.
Sedan ofverjägmästare Wallmo afsagt sig medlemskapet i styrelsen val-

des på förslag af jägmästare af Wahlberg med acklamation till hans efterträdare
såsom styrelsens vice ordförande, diis;ktören för skogsinstitutet, jägmästare A.
Wahlgren.

De 1 tur afgående ledamöterna i styrelsen, öfverjägmästaren Fr. Edel-
STAM och disponenten Å. Belfrage omvaldes likaledes med acklamation.

Som suppleanter i styrelsen omvaldes byråchefen Fr. Giöbel och nyxaldes
efter direktör Wahlgren föreningens sekreterare, professor Gunnar Schotte.

§ 6.

Revisorerna, jägmästarna K. Hanström och Hj. Modigh omvaldes, och
likaledes deras suppleanter intendenten C. A. Öhrström och jägmästaren G.
Lundberg.

§ 7.

Lektorn vid skogsinstitutet, jägmästare Tor Jonson höll föredrag om
Några sypunkter rörande skogsbrukets ekonomi (se sid. 275—288 i

förra häftet).

Härefter yttrade sig hrr Henrik Petterson, Carbonnier, Ernst Anders-
son, Heckscher, Eneroth, P. O. Welander, de Verdier, Wallmo, Arvid
Nilsson, Hesselman och inledaren (sid. 288—331 i förra häftet).

§8.
Sedan mötet varit ajourneradt för frukostrast redogjorde jägmästare Alfr.

Wigelius för Departementalkommitterade och administrationen för
skogsväsendet (se sid. 33 7—359 i detta häfte).

Sedan yttrade sig hrr Thor Andersson, Tigerschiöld och Sahlin (sid.

3 59—364 i detta häfte).

§ 9.

Ordföranden i de extra jägmästarnas förbund D. af Wahlberg inledde
frågan: I hvad mån är det nuvarande extra=ordinarie=systemet samt

i



MEDDELANDEN FRÄN FÖRENINGEN FÖR SKOGSVÅRD. 37 5

sättet för rekryteringen inom skogsstaten otillfredsställande? (se

nästa häfte).

Härefter yttrade sig hrr Gösta Tam.m, Wibeck och Holmgren (se nästa

häfte).

Pä inledarens förslag antog Föreningen enhälligt följande resolution:

»Föreningen för skogsvård, som anser, att rekrytering och befordran af

skogsstatens högre utbildade tjänstemannapersonal bör tillfredsställande ordnas,

uttalar som sin åsikt, att det nu rådande extra ordinarie systemet inom skogs-

staten måtte pä lämpligt sätt begränsas.»

§ 10.

På föredragningslistan återstod »märgborren, en fara för våra norrlandssko-

gar» med docenten Gösta Grönberg som inledare samt »Nordamerikas skogs-

tillgångar och deras betydelse för världshandeln» af professor Gunnar Andersson.

Herr ordföranden yttrade med anledning häraf: Klockan fattas nu 20

minuter i 6 och på föredragningslistan återstå ännu två ärenden. Dessa

skulle ha inledts af tvänne vetenskapsmän, hvilka velat gå våra önskningar

tillmötes och lämna Föreningen åtskilliga synnerligen intressanta meddelanden.
Tiden tillåter oss emellertid icke dessvärre att sä göra. Jag ber ä Förenin-

gens vägnar att fä anhålla, att P"öreningen hos dessa vetenskapsmän i fram-

tiden måtte få tillfälle att hafva till godo dessa föredrag, hvilka de lofvat

oss i dag.

Är det någon annan som har något att anföra vid detta årsmöte?

Då så icke tycks vara fallet behagar föreningen åtskiljas?

§ "•

Föreningen biföll hr ordförandens förslag och åtskildes kl. 5,45 e. 11

Vid protokollet.

Gunnar Schotte.

Justeradt

F. Cl:son Wachtmeister.

^ Kl, 6 e. m. intogo 131 af mötesdeltagarna gemensam middag i Rosenbads fest-

våning.
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FRÅN SKOQSVÅRDSSTYRELSERNA.

Rättegångar och juridiska spörsmål.

20. Såväl afverkare som markägare hafva befriats från åläggande att

vidtaga åtgärder för återväxten å skogsmark, hvarå återväxten

uppenbarligen äfventyrats, men vid tiden för stäm-

ningen vanskötsel ej förelegat (kalafverkning

lämpligaste afverkningssättet).

Undersökning enligt 2 §. På föranstaltande af skogsvårdsstyrelsen i X.

län hade undersökning enligt 2 § angående värd af enskildes skogar förrät-

tats å hemmanet L., hvarvid befunnits, att skogens återväxt uppenbarligen

äfventyrats å 79,25 hektar genom afverkning, som bedrifvits af ägarna till

hemmanet, A. och T., hvilka sedermera sålt en de! af hemmanet till W.

Synemännen föreslogo vissa åtgärder för markens försättande i skogbäranda

skick, bland annat skulle markberedning och en del skogsodling verkställes

våren 191 2, hela området vara fullständigt skogsodladt våren 19 15, samt där-

efter erforderlig hjälpkultur företagas.

Häradsrätten. Dä öfverenskommelse enligt 3 § ej kunde uppnås, instämde

skogsvårdsstyrelsen såväl A. och T. som W. till häradsrätten, som yttrade i

utslag den 27 november 1911: »Då i mälet icke ens blifvit pästädt, att W.

vanskött skogsmarken å honom tillhöriga 11/20 mantal L., samt att han hvar-

ken till följd af lagen angående värd af enskildes skogar den 24 juli 1903

eller af annan grund kunde vara pliktig svara för den försummelse i detta

afseende, hvartill föregående ägare af hemmansdelen gjort sig skyldige, blefve

skogsvärdsstyrelsens talan sä vidt hvad anginge W. af häradsrätten ogillad.»

Skogsvårdsstyrelsen skulle ersätta W. hans kostnader i målet. Beträffande

åter A. och T. förpliktades dessa vidtaga åtgärder för skogsåterväxten i en-

lighet med skogsvärdsstyrelsens yrkanden, äfvensom ersätta skogsvärdsstyrelsens

kostnader.

Hofrälten fann ej skäl göra ändring i häradsrättens utslag.

Högsta Domstolen. I hofrättens utslag har ändring sökts dels af skogs-

vårdsstyrelsen i hvad densamma emot gått, dels af A. och T. Högsta dom-

stolens utslag (justitieråden K. G. Carlsson, Billing, Thomasson, Sjögren):

»Enär A. och T. icke kunde anses hafva genom det sätt, pä hvilket de be-

drifvit ifrågavarande afverkning, gjort sig skyldiga till sådan vanskötsel af

skogsmarken, som afsåges i i § lagen ang. värd af enskildes skogar, och

någon vanskötsel af skogsmarken efter afverkningen icke ägt rum vid tiden

för målets instämning, pröfvar Kungl. Maj:t fastställa det slut, hvartill hof-

rätten kommit i fråga om den mot W. i hufvudsaken förda talan, men med

upphäfvande af domstolarnas beslut i hufvudsaken, sävidt hvad angår A. och

T. förklara den mot dem därutinnan förda talan icke kunna bifallas ».
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(Justitierådet Bergman: »jag finner ej skäl att i anledning af A. och Tis be-

svär göra ändring i hofrättens utslag, dock att tiden för niarkberedningen

bestämmes till vären 1913, den tid, då marken skall vara fullständigt skogs-

odlad, bestämmes till våren 19 16 och tiden för behöfiig hjälpkulturs vidta-

gande bestämmes till de två därpå följande åren. Vidkommande skogsvårds-

styrelsens besvär, så enär W. såsom ägare till ifrägakomna skogsmark är an-

svarig för vidtagande af de åtgärder med densamma, som påkallas af den

försummelse, hvartill A. och T. gjort sig skyldiga, pröfvar jag lagligt att,

med upphäfvande af domstolarnas beslut, såvidt W. angår, förplikta W. att,

gemensamt med A. och T. eller hvilkendera af dem det förmår, vid af dom-
stolarna stadgadt äfventyr å ofvan angifna tider vidtaga de för skogens åter-

växt föreskrifna åtgärderna, äfvensom att jämte A. och T., hvilkendera gälda

gitter, ersätta skogsvårdsstyrelsen undersökningskostnaden med af häradsrätten

bestämdt belopp».)

Anm. Det torde böra anmärkas, att ifrågavarande H. D:s upphäfvande

af underdomstolarnas beslut afser otvifvelaktigt endast åläggandet att verkställa

skogsodling m. m. Skyldighet att vidtaga åtgärder för återväxten före den i

syneinstrumentet bestämda tiden kvarstår, och skulle detta ej ske, kommer
vanskötsel att föreligga och således ett åläggande af domstol eventuellt blifva

följden.

Rätt för skogsvårdsstyrelse att äga fastighet.

Den 3 juni 1 9 1 2 inlämnade skogsvårdsstyrelsen i Hallands län ett köpekon-

trakt å n:o 2 Kinnareds plantskola med ansökan om lagfart å fastigheten. Härads-

rätten meddelade den 19 juli 1912 följande beslut: »Enär vare sig enligt lagen

den 24 juli 1903 angående skogsvärdsstyrelser eller annan lag sådan styrelse

icke torde äga förvärfva fast egendom, finner Häradsrätten den sökta lagfarten

icke kunna meddelas.»

Sedan skogsvårdsstyrelsen överklagat häradsrättens beslut hos (iöta hof-

rätt, meddelade denna följande utslag den 9 januari 1913:
»— — och enär Skogsvårdsstyrelse måste anses berättigad att förvärfva

fast egendom, samt hinder i det af Häradsrätten anmärkta hänseendet följ-

aktligen icke möter för den sökta lagfartens beviljande, pröfvar Kungl. Hof-

rätten rättvist att, med undanrödjande af öfverklagade beslutet, visa ärendet

åter till Häradsrätten, som har att detsamma på anmälan ånyo företaga och

därmed vidare lagligen förfara.»

Häradsrätten beviljade lagfart ä fastigheten den 10 februari 19 13.

Gustaf Pfeiff.

Skogsvårdsstyrelsen I Östergötlands län

beslöt vid sammanträde den 3 juli att hos pröfningsnämnden ingå med fram-

ställning om, att de häradsallmänningsdelägare, som icke blifvit upptagna till

beskattning till skogsaccis och skogsvårdsafgift för af dem under är i9i2af-

verkadt och försåldt virke, måtte till dylik beskattning upptagas.
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SMÄRRE IAKTTAGELSER.

Al med flikade blad.

Inom Österåsens sanatorieomräde växer den albuske, hvaraf vidståendf

fotografier äro tagna. Buskens höjd är i meter. Den synes föra en tynandf

tillvaro och det är fara värdt, att den går samma öde tillmötes som ett när

stående utdödt exemplar. Busken har till upptäckare kamrer A. Möller
Österås den 20 juni 19 13. Erik Wesiman.

Fot. Erik Westn

Fig. I. AI med flikade blad.
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NOTISER. ^
Nytillsatt skogskommitté. Kungl. Maj:t har anmodat jordbruksmi-

nistern att tillkalla tre sakkunniga för utredande af frågan om provisorisk

lagstiftning till förekommande af vanvård af skogsundantagen i Kopparbergs län.

Med anledning häraf ha tillkallats häradshöfdingen, friherre B. Ceder-

STRÖM (ordförande), andra kammarens vice talman Daniel Persson i Tallberg

och ledamoten af riksdagens första kammare, redaktör Anders Pers.

Yttranden öfver norrländska skogsvårdskommitténs förslag.

V. Domänstyrelsens i hvad det rör lappmarkslagen.

7)7/ Konttngen.

Genom nådig remiss den 21 juni 1 9 12 har Eders Kungl Maj:t anmodat domänstyrel

sen att efter öfverjägmästarnes hörande afgifva underdånigt utlåtande öfver norrländska skogs

vårdskommitténs betänkande, och får styrelsen till fullgörande häraf, efter att den 28 sist

lidne mars hafva afgifvit särskildt underdånigt yttrande öfver sagda kommittés betänkande

hvad det angår skogseld, härmed i underdånighet anföra följande rörande kommitténs för

slag till lag angående utsyning å enskildes skogar i Västerbottens och Norrbottens läns lapp

marker.

Domänstyrelsen har dels i ärendet inhämtat skriftliga yttranden frän öfverjägmästarna,

dels ock med dem hållit öfverläggning öfver bland annat nu ifrågavarande lagförslag.

Vid öfverläggningen anfördes i hufvudsak följande.

De områden lagförslaget skulle afse äro ej fullt tydligt angifna. I rubriken säges det

afse enskildes skogar. Men meningen vore väl, att det äfven skulle gälla kronohemman och

nybyggen samt oafvittrade marker inom lappmarkerna, i den mån som enskilde därstädes

ägde rätt till utsyning af skogsalster. Jämväl under sådan förutsättning äro emellertid nu

afsedda skogar enligt skogsordningen att anse såsom allmänna skogar. Enligt nådiga för-

ordningarna den 21 december 1865 och 18 september 1874 angåfvos de vara statens skogar.

Likaledes skulle väl förslaget afse alla de skogar, för hvilka bestämmelserna i nådiga för-

ordningen den 29 juni 1866 äro gällande, sålunda vissa skattehemman inom de norrländska

länen och Kopparbergs län äfvensom sädana öfverioppsmarker, hvarom talas i nådiga brefvet

till kammarkollegium den 29 juni 1 866 och nådiga kungörelsen den 26 maj 1 899 eller så

kallade försålda öfverioppsmarker. På grund häraf ansågs nödigt, att de paragrafer, som an-

gåfve lagens tillämpningsområde omredigerades. Det ansågs lämpligt att lagförslaget förutom

barrskogen borde omfatta äf\'en björken; men det kunde ifrågasättas, om denna borde fä

afverkas endast efter tillstånd, sålunda utan stämpling. Medan björkvirke tillförne i allmän-

het saknat saluvärde inom lappmarkerna, afyttrades det nu därstädes och fördes äfven i vissa

fall fram till flottlederna. Beträffande § 2 ansågs den af reservanterna å sid. 696 i betän-

kandet föreslagna lydelsen vara att föredraga framför lagförslagets. I fråga om % 3 uttala-

des önskvärdheten af att ett sådant tillägg gjordes, som af reservanterna formulerats å sid.

696. Skilda meningar framkommo angående lämpligheten af att på sätt i § 4 ifrågasatts

bereda möjlighet för att sammanföra närbelägna skogar under gemensam afverkningsplan. I

skogsvårdens intresse kunde det visserligen vara till gagn, men det beredde å andra sidan

möjlighet för öfverafverkning å enskilda skogar, hvilka, när den gemensamma planen upp-
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hörde atl gälla, kunile blifva föremål för sin separata hushållning, lieträffande § 12 ansågs

nödigt att tillstånd till afverkning af skog för markens uppodling till åker eller äng borde

vara förenadt med föreskrift att vid påföljd af vite fullgöra uppodlingen inom viss tid, och
kontroll öfver att sä verkligen skedde vore nödig. I fråga om § 16 fann man önskvärdt,

att i mom. I, mellansatsen tdär det ligger i skogen kvar eller, om det är bortfördt, fort-

farande är i afverkaretis besittning» blefve utesluten och köpare af olofligen afverkat virke

gjordes medansvarig för lagöfverträdelsen. § 21 ansågs böra gälla allenast de nomadiserande
lapparna.

För egen del far domänstyrelsen i ärendet anföra följande.

Kommitténs förevarande lagförslag afser bland annat att till en författning sammanföra

de bestämmelser, som gälla nybyggen och kronohemman, frälse- och skattehemman samt
lägenheter i lappmarken och i Särna socken med Idre kapellag i Dalarne äfvensom vissa

i nådiga förordningen den 29 juni 1866 omförmälda skattehemman i Norrland och Koppar-
bergs län. Med dessa likställda med afseende på dispositionsrätten till skogen äro försålda

öfverloppsmarker, som omförmälas i nådiga brefvet till kammarkollegium den 2g juni 1866
och i nådiga kungörelsen den 26 maj 1899. Förslaget bör sålunda gälla alla dessa fastig-

heter, hvilket med den affattning, som §5 i och 20 erhållit, icke synes kunna vara fallet.

Däremot komme förslaget enligt lydelsen af § I att omfatta alla skogar utan undantag inom
lappmarkerna. Vissa hemman därstädes hafva emellertid fri dispositionsrätt till skogen.

Härom får styrelsen anföra följande.

Fyra dylika hemman jämte från dem afsöndrade eller styckade lägenheter äro belägna

inom Äsele socken. De bilda byn .Skolan, ursprungligen tillhörande Asele skolbord, hvilket

ägdes af kronan, och för hvilket efter skatteläggning till I mantal afvittring fastställdes år

1805. Enligt nådigt bref den 30 april 1823 såldes häraf Y4 mantal år 1S24 och skattebref

utfärdades därå år 1828. Härigenom »frånhändes Kungl. Maj;t och kronan förbemälda ^|^

af Äsele Skolbord om ett mantal samt tillsynades desamma Johan Christoffersson, dess hustru,

barn, arfvingar, arfvinge efter arfvinge med hus, jord, åker, äng, skog, mark, fiske och fiske-

vatten, qvarn och qvarnställe, torp och torpställen samt alla andra tillägor att njuta, bruka
och behälla under skattemannabörd och rättighet». Vid den allmänna afvittringen af Asele

socken resolverade Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande i Västerbottens län den 13 juni

1S74, att förnyad afvittring icke skulle öfvergå de år 1805 redan afvittrade fastigheterna.

Ifrågavarande "/, mantal hafva därefter skiftats i fyra hemman, däraf tre om hvartdera '/,,

mantal och ett om
'/s

mantal. -;S

Inom Dorotea socken äro belägna dels byn Lillånäset, hvilken enligt nådigt bref den
12 maj 1865 är öfverflyttad frän Jämtlands län, dels byarna Norra och Södra Bellvik, hvilka

öfverflyttats frän Tåsjö socken i Västernorrlands län är 1889. Vid sådant förhällande äro

icke bestämmelserna i § S af 1 873 års afvittringsstadga gällande för dessa byar.

Styrelsen har intet att erinra emot att för ofvannämnda fastigheter i Västerbottens län

skulle komma att gälla samma lagstiftning med afseende pä skogens nyttjande som för öfriga

skogar inom lappmarken. Beträffande de föreslagna särskilda bestämmelserna far styrelsen

anföra följande.

S I-

Det kan ifrågasättas, huruvida det af kommittén afsedda målet i fråga om skydd för

löfträd kan uppnås på det sätt, som här föreslagits. Om en skogstjänsteman lämnar tillstånd

till afverkning af löfträd på ett område, kan detta ofta nog ej angifvas med sådan precision,

att icke afverkningen kan sträckas längre än afsikten varit. Här är nämligen i regeln fråga

om stora öde trakter. Endast i några fall har bygden sträckt sig upp i eller öfver barr-

skogsgränsen. Där är det lättare att närmare angifva viss lokal, hvarest löfskog må utan

fara afverkas. Men ett allmänt och starkare skydd för löfträden är ock af nöden i sådan

bygd. Till och med husbehofsafverkningen af löfskog kan under dylika förhållanden vara i

behof af en ordnad begränsning. Styrelsen får med afseende härpå erinra om Cmeälfvens

floddal ofvanför Tärna, hvarest några byar äro för både byggnadsbehof och vedbrand hän-

visade till löfträden i björkskogsregionen. Liknande skydd behöfver löfskogen på vissa ställen

inom Karesuando, Vittangi och Juckasjärvi socknar, hvarvid särskildt må erinras om trakterna

invid järnbanan mellan Gellivare och riksgränsen. Det hade fördenskull varit önskvärdt, att

bestämmelserna till löfskogens skydd varit skarpare än de af kommittén föreslagna. Det är

visserligen pä relativt få ställen i lappmarken, som afverkning af löfskog äger rum i sådan

utsträckning, att en begränsning däraf måste anses nödig. Men i dessa fall är det af synner-

lig stor vikt, att afverkningen sker på sådant sätt, att åter%äxt därefter inträder. Nu bedrif-

ves afverkning af löfskog inom fjällskogsomädet utan hänsyn härtill, vanligen med kvar-

lämnande af höga stubbar, hvarefter stubbskott ej framkomma, och utan att vissa lämpliga
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Stammar kvarlämnas. Rättelse häraf vinnas ej genom att jägmästaren lämnar allenast tillstånd

till afverkning af löfskog, äfven om han därvid uttalar önskvärdheten af att afverkningen

utföres enligt vissa af honom angifna regler. I alla kritiska fall erfordas 2ttsynt?ig äfven af

löfskog of\'anför odlingsgränsen. Det innebär fara att dröja med bestämmelser härom, ty

det gäller frågan om skogsgränsens bevarande. Det är relativt lätt att i tid förekomma skogs-

gränsens nedgående genom en därpå inriktad skogsvård, men har en förskjutning nedåt af

skogsgränsen inträdt genom sköfling inom fjällskogarna, är det förenadt med snart sagdt oöf\'er-

stigliga svårigheter att hela de sår, som slagits af ovarsamhet och tanklöshet. Frågan är af

lika stor betydelse for lappmarkerna som för de områden, där skyddskogslagen äger tillämp-

ning, hvars bestämmelser gälla äfven löfskogen. Det synes emellertid ej vara lämpligt att

i fråga om afverkning af löfskog för afsalu göra skyddskogslagen gällande inom vissa delar

af lappmarken, emedan detta skulle medföra omgångar och dyrbara undersökningar. Målet

nås lättast genom föreskrift om utsyning och stämpling enligt nu föreliggande lagförslag äf\^en

af löfskog, där sådant anses nödigt. Härvid må erinras, att enligt ordalydelsen af § 8 af

1873 års afvittringsstadga för Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker, jämförd med
§ I af nådiga förordningen den 29 juni 1S66, jämväl löfskogen torde kunna anses vara

underkastad utsyning och stämpling. Den ifrågasatta föreskriften skulle sålunda icke inne-

bära något tillägg utöfver hvad som nu är gällande angående de i § 8 af 1873 års afvitt-

ringsstadga afsedda skogar. Bestämmelserna i nådiga förordningen den 29 juni 1866 hafva

emellertid aldrig gifvits en så vidsträckt tillämpning, att däri inbegripits äfven löfskogen.

Under hänvisning till motiven i den reservation, som afgifvits af herrar Kinberg, We-.

länder och Wiklund, får styrelsen fororda den lydelse af andra stycket i § 2, som af de)

formulerats å sidan 696 i betänkandet.

1
Såsom styrelsen kommer att i fråga om skogsadministrationen närmare anföra, anser

styrelsen, att rörande lappmarksskogarnas förv^altningspersonal någon annan ändring ej bör

ske än ökning af jägmästarnas antal, och att jägmästarna böra vid utöfningen af sin befogen-

het enligt denna lag stå under domänstyrelsens inseende. I öfverensstämmelse härmed skulle

den befogenhet, som enligt förslaget inrymts åt jordbruksdepartementets skogsbyrå, utöfvas

af domänstyrelsen, som ock torde böra meddela de närmare föreskrifter, som omförmälas i

paragrafens andra stycke och därstädes angifvas tillkomma Eders Kungl. Maj:t, men rörande

hvilka i motiven sägs, att de skola meddelas af skogskontoret.

Efter första stycket anser styrelsen önskvärdt, att en punkt insattes af den lydelse, som
föreslagits ä sidan 696 i betänkandet af reservanterna Kinberg, Welander och Wiklund.

Angående skälen härtill ansluter sig styrelsen till de motiv, som af reservanterna anförts.

§ 4-

Det innebär t\if\'elsutan en möjlighet till bättre skogsvård att kunna sammanföra skilda

hemmansskogar till ett gemensamt hushållningsområde. Exempelvis kan härigenom ett öfver-

skott af gammal skog på ett skifte genom normal afverkning lättare afverkas och beståndet

föryngras, än om hvarje skog skall behandlas särskildt för sig. A andra sidan kan det dock

ej heller bestridas, att genom ett dylikt förfarande den uthålliga skogsafkastningen ä någon-

dera skogen kan på sådant sätt äf\'entyras, därest de förenade skogarna kunna, förrän ut-

jämning af förrådet inträdt, åter skiljas. Styrelsen anser fördenskull nödigt, att föreningen

göres något mera stabil, än hvad kommittén ifrågasatt. Detta mål kan nås, genom ett tillägg

af innehåll, att föreningen må upphöra allenast efter Konungens medgifvande. Paragrafens

sista punkt skulle förslagsvis kunna gifvas följande lydelse: t Har sådant sammanförande
skett, må gemensamheten icke jipphöra med mindre Konungen därom förordnar,-»

I paragrafen förutsattes att en dylik förening af skogar till ett gemensamt hushållnings-

komplex skulle medgifvas allenast, då skogarna tillhörde samma ägare. Konsekvensen torde

likväl fordra, alt samma rätt må tillkomma skilda ägare, hvarigenom möjlighet sålunda be-

reddes för bildande af ett slags gemensamhetsskogar. I sådant syfte torde ordet ägaren i

paragrafens första punkt böra ändras till ägare.

§ 5-

Ordet skogsingenjör torde böra utbytas mot jägmästare.

§ 6.

»Skogsingenjörens» torde böra ändras till »jägmästarens».
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S 7-

Mot bestämmelserna i denna paragraf, som äro lika lydande med hvad nu i sådant af-

seende gäller, har styrelsen intet att direkt erinra. Dock för styrelsen ifrågasätta, huruvida

det ej vore lämpligt, att från Eders Kungl. Maj:t på domänstyrelsen öfvcrflyttades befogen-

heten att pröfva ärende angående förskotlsutsyning för en tid af tre år framåt utöfver de i

paragrafen afsedda tre år. På sådant sätt komme allenast ett mindre antal ärenden angå-

ende utsyning i förskott, nämligen de som afsåge mera än tre år, att göras till föremål för

Eders Kungl. Maj:ts pröfning, hvilket med hänsyn till den förhållandevis ringa materiella

innebörden af vanligen förekommande smärre förskottsutsyningar torde kunna anses vara väl

motiveradt.

§ S.

På grund af styrelsens ställning till frågan om utsyningsafgifters bibehållande för ut-

syning å skogar, lydande under denna lag, anser styrelsen här böra intagas stadganden, ana-

loga med dem i dimensionslagens 5 §.

Styrelsen anser sig vidare böra erinra, att såsom handtlangare ej böra räknas så kallade

prickare vid utsyning. Dylika personer böra anskaffas af jägmästaren och aflönas af staten.

. Hälst bör till sådana arbeten användas kronojägare eller extra kronojägare.

§ 9-

Under hänvisning till hvad styrelsen kommer att anföra i anledning af den del af

kommitténs betänkande, hvari behandlas frågan om utsyningsafgifterna i bland annat lapp-

marken, anser styrelsen sig icke böra erinra något annat vid ifrågavarande paragrafer, än att

dylika afgifter böra utgå äfven för utsyning af löfskog, därest sådan kommer att äga rum,

och att orden »i förekommande fall» synas kunna utgå.

§ 10.

Ordet »Skogsingenjör» torde böra ändras till »jägmästare».

§ II-

" Föreskriften i första stycket afser att framkalla åtgärder för skogsvärd och är i följd

häraf af stort intresse. Det är ock synnerligen lämpligt, att dylika åtgärder behandlas i sam-

band med utsyning och stämpling, enär dessas art och omfattning till hufvudsaklig del måste

vara häraf beroende. Dock vore det önskvärdt och i ett stort antal fall nödigt, att skogs-

vårdsätgärderna ställdes i oskiljaktligt samband med utsyningsförrättningen. Utsyningstagaren

skulle nämligen vara skyldig utföra de arbeten till skogsvårdens främjande, som vid förrätt-

ningen bestämdes. Först härigenom kunde stämplingen utföras på det för en god hushåll-

ning lämpligaste sätt. Förrättningsmannen kunde sålunda bortse från den möjlighet, hvar-

med han nu alltid måste räkna, nämligen att några direkta åtgärder till skogsvårdens främ-

jande icke komme att utföras; utsyningstagaren begränsar sina åtgärder till att afverka de

träd som utsynats. Lämpligen synas de åtgärder för föryngring med mera, som för en stämp-

lings utförande på visst ifrågasatt sätt böra vidtagas, kunna afhandlas, förrän stämplingen äger

rum, och förrättningen ställas i samband med utsyningstagarens benägenhet att utföra vissa

arbeten, hvarå han i sådant fall skulle lämna skriftlig förbindelse. Detta komme att stå i

öfverensstämmelse med den praxis, som utbildat sig, att vid fastställande af hushållnings-

planer för hithörande skogar medgifva viss förhöjning i afverkningens belopp under villkor,

att vissa åtgärder till skogsvårdens främjande af skogsägaren utföras. Sådana åtgärder äro

nämligen ägnade att höja skogens afkastningsförmåga. Domänstyrelsen har ock vid planer-

nas pröfning förbehållit sig rätt att sänka afverkningsbeloppet, om de bestämda skogsvårds-

åtgärderna försummas.

Paragrafens andra stycke synes styrelsen böra omarbetas med afseende därpå, att skogs-

värdsafgifter och skogsvårdsstyrelse icke böra förekomma inom lappmarken, men bidrag till

skogsvärdens främjande utgå af statsmedel, hvarvid utsyningsafgifterna må i första hand här-

för tagas i anspråk.

§ 12.

Denna paragraf synes böra omarbetas till närmare öfverensstämmelse med § 5 ' Kungl.

förordningen den 29 juni 1 866, hvarvid emellertid bör iakttagas, att den stämpling, som här

omfönnäles, bör kunna utföras af vederbörande kronojägare, enär ej här afses att därvid

främja skogsvård. Tillstånd till afverkning af skog för markens uppodling till åker eller

äng bör vara förenadt med ett af Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande utfärdadt åliggande

för hemmansägaren att vid vites påföljd hafva inom viss tid utfört uppodlingen. Det bör
tillkomma vederbörande skogstjänsteman och kronobetjänt att öfvervaka, det odlingsförelaget



varder behörigeii handlagdt, på det att tillståndet till sådan afverkning iclie må blifva allenast

en förevändning att afverka skog och därefter låta marken ligga öde. Tillika bör vid para-
i

grafens omredigering hänsyn tagas till att skogsadministrationen inom lappmarken förblifver

oförändrad, och att skogsvårdsstyrelse därstädes icke kommer till stånd.

§§ 13. 14 och 15.

Orden »skogsingenjören», » skogsingenjör» och »skogsinspektör» torde böra ändras till

respektive »jägmästaren», »jägmästare» och jöfverjägmästare», hvarjämte § 15 synes böra

ändras med hänsyn därtill, att besvär likasom nu torde böra kunna anföras hos öfverjäg-

mästaren, domänstyrelsen och Eders Kungl. Maj:t.

S 16.

Styrelsen ansluter sig till den af öfverjägmästaren uttalade åsikten, att mellansatsen

»där det ligger ä skogen kvar eller, om det är bortfördt, fortfarande är i afverkarens be-

sittning» bör utgå ur I mom., och köpare af det olofligen afverkade virket göras för det

köpta virket ansvarig lika med afverkaren.

§ 17.

I 1 mom. torde orden »skogsingenjör» och »tillsyningsman» böra utbytas mot respek-

tive »jägmästare» och »kronojägare», hvarjämte en bestämdt angifven maximitid torde böra

vara föreskrifven, inom hvilken »annan», som gjort beslag, därom skall göra anmälan hos

allmän åklagare eller jägmästare. På det att ej sådan anmälan skall kunna på grund af

andra åligganden undanskjutas allt för länge med hänsyn till den i 2 mom. bestämda tid,

inom hvilken beslagets giltighet skall underställas domstols pröfning, hemställes att till orden

»så snart ske kan» fogas orden »och senast inom fjorton dagar».

Domänstyrelsen anser sig ock böra omnämna, att det i vissa fall kan vara nödigt at^

så godt som omedelbart, efter det beslag skett, försälja det därvid beslagtagna virket. I af-

lägsnare delar inom lappmarken medför nämligen ett förfarande jämlikt bestämmelserna i 3

mom. tidsutdräkt, hvarunder virket kan förstöras eller, om beslaget skett pä våren, efter det

vattendragen brutit upp,] nedföras i flottleden, sedan det försetts med ägarens flottnings

märke.

Sedan 138 § utsökningslagen blifvit genom lag den 11 oktober 19 12 ersatt med i viss

mån andra bestämmelser, bör^den åberopade paragrafen ändras till 160 §.

^
S »8-

^

Enligt styrelsens förslag skulle någon skogsvårdskassa icke komma till stånd för lapp-

marken. Böter och andel af behållningen utaf försåldt beslagtaget virke torde fördenskull

böra tillfalla kronan, men disponeras till befrämjande af skogsvård å privata marker inom

lappmarkerna.

§ 19-

Mot bestämmelserna i denna paragraf har styrelsen intet att erinra.

§ 20.

Styrelsen får åberopa, hvad som anförts angående lagens tillämpningssfär, hvilken synes

böra vara något större än i denna paragraf föreslås.

§ 21.

Det har ifrågasatts, att i paragrafen skulle angifvas, att dess bestämmelser afse allenast

de nomadiserande lapparna. Detta torde dock vara öfverflödigt, enär bestämmelserna i allt

fall komma att gälla endast denna del af lappbefolkningen.

På grund af hvad styrelsen sålunda anfört, torde lagförslaget böra erhålla följande

lydelse.

§ I-

I Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker må icke barrträd afverkas annat än

efter utsyning och stämpling af vederbörande skogstjänsteman, dock, att hvad sålunda stad-

gas icke skall utgöra hinder för hemmansägare att, utom i fall, som i lo § sägs, från hem-

manets skog fritt taga, hvad till dess husbehof tarfvas, äfvensom stubbar och rötter för tjär-

bränning. Hvad nu om barrträd är stadgadt gäller jämväl löfträd ofvan odlingsgränsen.
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Utsyning verkställes enlii^n en lur viss tid upprättad afverkningsplan.

Sådan plan skall vara grundiul ])å en undersökning om skogens tillstånd och afpassas

efter ortsförhållandena äfvensom afse skogens framtida bestånd samt högsta och möjligast

jämna afkastning; och bÖr där\'!d tillses att träd icke må så länge sparas, att de taga skada,

samt att skogsvården i öfrigt varder i möjligaste man tillgodosedd.

Vid upprättande af dylik plan skola sådana områden, där i följd af markens försump-

ning eller brist pä fröträd eller andra omständigheter naturlig åter\'äxt icke är möjlig, af-

skiljas samt behandlas för sig; och må erhållande af utsyning ä dylikt område göras bero-

ende af att trygghet vinnes för vidtagande af erforderliga åtgärder för äter\'äxt därå.

§ 3-

Afverkningsplan skall antingen upj^rättas af vederbörande skogstjänstenian på hemmans-
ägarens begäran, eller ock, där den genom hemmansägarens egen försorg upprättats af annan
sakkuning person, vara i vederbörlig ordning granskad af öfverjä^pnästaren och godkäncl af

domänstyrelsen. Plan-, som enligt hvad nyss är sagdt, afjapnäsiare upprättats eller ock af
domänstyrelsen godkänts, skall tillställas hemmansägaren, så snart ske kan.

För hemman^ som är besvärad! af afverkningsrätt, upplåten före denna lags trädande

i kraft, må årliga afverkningsbeloppet ej sättas högre än med tilläinpning af hittills gäl-

lande regler skolat ske, där ej mellan hemmansägaren och af^^erkningsrättsinnehafvaren

an norhinda öfvcrcnskommes.

N.ärmare föreskrifter för skogstjänstemännen ifråga om hvad beträffande afverknings-

planer och iitsyningar är att iakttaga meddelas af domänstyrelsen,

§ 4-

Afverkningsplan skall upjirättas särskildt för hvarje hemman eller hemmansdel ; dock

må pä Konungens pröfning ankomma att, när särskilda skal därtill äro, på framställning af

ägare medgif\'a, att närbelägna skogar mä sammanföras under gemensam af\'erkningspian.

Har sådant sammanförande skett, må gr?nensamheien icke upphöra 7ned mindre Kominoen
därom förordnar.

S 5-

Utsyning sökes före den I april hos vederbörande jägmästare, hvilken det därefter

åligger att såvidt möjligt innan den I nästpåföljande oktober, där ej laga hinder möter, verk-

ställa utsyning och stämpling.

§ 6.

Tiden för utsyning skall genom jägmästarens försorg kungöras i vederbörande kyrka

minst fjorton dagar förut. Skola t\era sådana förrättningar under året verkställas inom samma
socken, bör i kungörelsen angifvas tiden och stället för den förrättning, som är afsedd att

först taga sin början, samt för öfriga förrättningar <len ordning hvari de komma att företagas.

§ 7-

Utsyning verkställes för en tid af tre är i sänder; dock må på domänstyrelsens pröf-

ning ankomma att, när särskilda skäl därtill äro, megifva, att utsyning må därutöfver ske

för en tid framåt af högst tre år. Fråga om utsyning för längre tid framåt pröfvas af
Konungen.

S 8.

För utsyning och stämpling skall sökanden till statsverket gällda godtgörelse enligt

grunder, som of Konungen bestätnmas.

Handtlangning, som erfordras för uppskattning af skogen eller vid utsyning, skall,

därest sökanden icke tillhandhahåller densamma, af honom bekostas.

§ 9-

Vid utsyningsförrättning skall förrättningsmannen, innan han från stiillet atreser, mot

bevis, men utan lösen, tillställa sökanden eller hans ombud protokoll öfver förr.ättningen,

hvilket skall innehålla uppgift på utsynade virkesbeloppets storlek samt besvärshänvisning,

äfvensom den ersättning, som för förrättningen skall utgå.

§ lo.

Har i protokoll öfver utsyning föreskrift lämnats, att vissa träd å utsyningstrakten skola

öfverhållas såsom fröträd, må desamma, där de blifvit genom skogstjänstemans försorg tydligt

utmärkta, icke afverkas utan efter tillstånd af vederbörande jägmästare.

Skogsvtirdsforeningens Tidskri/t, Allmänna delen, igiS- 20
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I protokoll öfver utsyning böra äfven angifvas de åtgärder, som i och för främjande

af återväxt å hyggestrakten anses önskvärda, och därest skogsägaren enligt afverknjngsplanen\

eller eljest är skvldig utföra åtgärderna, viss tid härfor i protokollet bestämmas.

% 12.

Vill ägare erhålla tillstånd att för skogsmarks uppodling till åker eller äng fälla skog

annat än för hemmanets oundgängliga husbehof, göre därom anmälan hos vederbörande ja^-

mästare, hvilken det åligger att vid därefter skeende utsyning å hemmanet verkställa besikt-

ning å den uppgifna odlingsmarken till utrönande af dess läge, storlek, beskaffenhet och tjän-

lighet till odling samt därefter till Konungens Befallningshafvande insända besiktningsinstru-

ment med uppgift å den tid, som anses för odlingens fullbordande erforderlig, jämte det

yttrande i öfrigt, hvartill besiktningen kan föranleda. Önskar ägaren att utan afbidande af

utsyningsförrättning vinna handläggning af ärendet, äge han på egen bekostnad antingen för

besiktning af marken påkalla skyndsam åtgärd af vederbörande ya]f»zditoM' eller kronobetjänt,

hvarefter denne med ärendet vidare förfar i den ordning ofvan stadgas, eller ock låta od-

lingsmarken besiktigas af två trovärdiga män samt insända deras öfver besiktningen afgifna

intyg jämte ansökning i ärendet till endera af nämnda tjänstemän, som har att med eget

yttrande befordra ansökningen till Konungens Befallningshafvandes pröfning.

Finner Konungens Befallningshafvande det tillämnade odlingsföretaget vara af beskaffen-

het, att afverkning af virke till fritt förfogande bör medgifvas, meddele btfallningshafvanden

därtill tillstånd med utsättande af viss tid, inom hvilken vid vite, som befallningshafvanden

äger bestämma, odlingen skall vara fullbordad; skolande underrättelse om 5^rt//;//«^.vÄar/7^aK-

dens beslut i ärendet meddelas jägmästaren för jordägarens förständigande. Sedermera har

jägmästaren att vid nästa ordinarie utsyning eller tidigare, om ägaren det begär och vill

därför vidkännas kostnaden, i behörig ordning utstämpla eller genom kronojägaren låta ut-

stämpla virket å odlingstrakten, hvilket härefter må af ägaren fritt fallas och användas. Hvad
sålunda utstämplats, skall afräknas vid utsyning i öfrigt för hemmanet.

§ '3-

Den, som afverkar utsynadt virke, skall vara pliktig ställa sig till efterrättelse de före-

skrifter, som för utöfvande af kontroll öfver afverkningen 3Å jägmästaren meddelats.

§ 14.

Den, som vill för annat ändamål än till hemmanets husbehof afverka löfträd nedom
odlingsgränsen, skall, innan sådan afverkning sker, därom underrätta vederbörande 7'å[^/«ö^)'a;r.

§ »5-
.

Ändring uli af jägmästare upprättad afverkningsplan sökes hos vederbörande öfver-

jägmästare genom besvär innan klockan tolf å sextionde dagen från det planen blifvit hem-

mansägaren tillställd.

Den med jägmästarens beslut i öfrigt missnöjde må däröfver föra klagan genom be-

svär hos vederbörande öfverjägmästare innan klockan tolf å trettionde dagen frän det han

erhållit del af beslutet.

Mot beslut af öfverjägmästare föres talan genom besvär hos domänstyrelsen innan kloc-

kan tolf å trettionde dagen frän det klaganden fått del af samma beslut.

Den med dojjiänstyrelsetts beshit missnöjde må däröfver föra klagan genom tinder-

dåniga besvär, som skola vara inkomna till jordbruksdepartementet innan klockan tolf a

trettionde dagen från det klaganden fått del af samma beslut.

S 16.

1 mom. Sker afverkning i strid mot de i denna lag meddelade föreskrifter, vare

straffet böter eller fängelse i högst sex månader, och skall det afverkade virket tagas i be-

slag och dömas förbrutet. Undgår dylikt virke beslag, är den, som låtit verkställa afverk-

ningen eller, om virket därefter försålts, köparen, hvilkendera bäst gälda gitter, skyldig att

utgifva ersättning med belopp, motsvarande värdet af samma virke.

Innefattar afverkning, hvarom här är fråga, förbrytelse mot allmänna strafflagen, skall

hvad förut i denna paragraf är stadgadt icke vinna tillämpning; dock skall delägare i samfälld

skog, som vid afverkning i strid mot denna lags föreskrifter tillika missbrukat sin rätt i sam-

falligheten, hafva förverkat hvad ä honom belöper af det afverkade virket samt, där hans

andel i virket undgår beslag, därför utgifva ersättning efter ty här förut är sagdt.

2 mom. För annan öfverträdelse af de enligt denna lag meddelade föreskrifter vare

straffet böter.
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§ 17-

1 niDin. Rätt att i beslag taga virke, soin bör anses förbrutet, tillkommer allmän
äklagaro samt jägmästiirr ock kronojägare, hvar inom sitt tjänstgöringsområde, men rättighet

att utföra åtal äge endast allmän åklagare och jägmästare, och skall förty annan, som gjort

beslag, därom så snart ske kan och senast mom fjorton dagar göra anmälan hos allmän
åklagare eller jägmästare.

2 mom. Sedan beslag ägt rum, skall, vid äfventyr att beslaget eljest förfaller, inom
sextio dagar frågan om beslagets giltighet underställas pröfning af domstolen i den ort, där

beslaget skett, genom instämmande af virkesägaren eller, där denne ej är för åklagaren

känd eller icke kunnat med stämning anträffas, genom anmälan hos domstolen eller domaren,
för hvilken senare händelse af domstolen eller domaren ofördröjligen skall om beslaget ut-

färdas kungörelse, innefattande föreläggande för virkesägaren att inställa sig inför domstolen

I den allmänna nättegångsdag, som infaller näst efter en månad från kungörelsens dag,

äfvensom meddelande, att rätten då vill, utan hinder af virkesägarens utevaro, till pröfning

upptaga frågan om beslagets giltighet, och huru med virket bör vidare förhällas. Denna
kungörelse skall genom åklagarens försorg befordras till uppläsande i kyrkan i den försam-

ling, där beslaget skett, samt inforas uti minst en af ortens tidningar.

3 mom. Försäljning af beslagtaget virke må ej ske, innan frågan om beslagets giltig-

het slutligen pröfvats, där ej virkesägaren begär, att försäljningen det oaktadt skall äga rum,
eller öfverexekutor pä anmälan af åklagaren, med hänsyn till att fara för virkets förstörelse är

för handen eller att kostnaden för dess förvarande skulle blifva större än skäligt är, därom
förordnar.

Närmare bestämmelser om sättet för försäljning af beslagtaget virke meddelas af Ko-
nungen.

4 mom. Försäljes beslagtaget virke, innan det dömts förbrutet, skall, intill dess frågan

härom blifvit slutligen afgjord, försäljningssumman nedsättas hos Konungens Befallningshaf-

vande i länet, och vare om insättningen af sådana medel i bankinrättning lag, som i 160 if

utsökningslagen sägs.

§ iS.

Köter, som enligt denna lag ådömas, tillfalla kronan. Genom försäljning af beslag-

taget virke uppkommen behållning, äfvensom, där virket undgått beslag, ersättning jämlikt

16 § fördelas sålunda, att en tredjedel tillfaller kronan samt två tredjedelar åklagaren, dock

att, där annan behörig person verkställt beslaget, denne skall af åklagareandelen undfä

hälften.

§ 19.

.Saknas medel till fulla gäldandet af böter, hvartill någon pä grund af denna lag fälles,

skall förvandling ske enligt allmän strafflag.

§ 20.

Hvad i denna lag stadgas, skall äga tillämpning jämväl för sädann skogar i öfriga

delar af de norrländska länen och i Kopparbergs län, hvilka ifråga om dispositionsrätten

öfver skogen äro underkastade inskränkningar jämlikt kungl. förordningen den 29 juni 1866.

5 21.

Utan hinder af bestämmelserna i denna lag skola lapparna vara såsom hittills berätti-

gade att, i den män för utöfvande af dem tillkommande betesrätt å skogsmark är nödigt, till

hushällsbehof begagna skogen.

Denna lag skall träda i kraft den

Stockholm den 7 juli 191 3.

Underdånigst

:

KARL FREDENBERG.

Th. Örteniu-ai), Tii. Hkrmki-IN. Gkkh. Ai.kx.andersson.

Nils Schager.
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VI. Domänstyrelsens i hvad det rör dimensionslagen för Västerbottens

och Norrbottens läns Icustland.

Till Konungen.

(lenoin nådig remiss den 21 juni 1912 har Eders Kungl. Maj:t infordrat underdånigt

utlåtande af domänstyrelsen öfver norrländska skogsvårdskomniitténs betänkande, och far sty-

relsen till fullgörande häraf, efter att den 26 sistlidne mars hafva afgifvit särskildt under-

dånigt yttrande öfver sagda kommittés betänkande i hvad det angår skogseld, härmed i under-

dånighet anföra följande rörande kommitténs förslag till lag angående tillsyn ä samt värd

af enskildes skogar inom de delar af Västerbottens och Norrbottens län, som ej tillhöra

Lappmarken.
Domänstyrelsen har dels i ärendet inhämtat skriftliga yttranden frän öfverjägmästarna

dels ock med dem hållit öfverläggning öfver bland annat nu ifrågavarande lagförslag.

Under öfverläggningen framhölls, att ehuru dimensionslagen hade afsevärda svagheter

och brister, den likväl ej torde kunna nu ersättas med en annan och bättre lag. Det an-

sågs tillika, att långt gående ändringar af dimensionslagen skulle väcka ovilja inom dess

tillämpningsområde, och landstingen inom länen komme antagligen att motsätta sig sädana.

Lagens brister hänförde sig framför allt till dess natur att allenast hindra afverkning af visst

slag af virke för export, medan sköfling utan vidare försigginge inom skogarna i närheten

af större samhällen efter järnvägarna. Ägarna af sådana skogar intoge en fri (gynnad) ställ-

ning i förhållande till ägare af från samhällen och järnvägar aflägset belägna skogar. De
förra kunde för förbrukning inom orten afyttra undermåligt virke utan utsyning och stämp-

ling. De senare, som saknade sådan marknad, vore hänvisade till att efter utsyning sälja

undermåligt virke allenast för export.

Särskildt diskuterades den stora svaghet, som vidlådde det föreliggande lagförslaget i

fråga om förfarandet vid försågning för husbehof af undermåligt virke. Ostämpladt undermåligt

virke borde icke ta torsågas å exportsåg. Funnes ej husbehofssåg i fastighetens närhet, och

önskade fördenskull jordägaren såga undermåligt virke för husbehof å exportsåg, borde han

äga skyldighet att inom viss tid det år sägningen skulle äga rum göra framställning till

vederbörande om utsyning och stämpling af sådant virke. Dylik förrättning skulle i sådant

fall verkställas kostnadsfritt. Detta skulle sannolikt ej medföra större kostnader än de i allt

fällt nästan ineffektiva kontrollåtgärder, som erfordrades vid exportsågarna, om ostämpladt

virke finge därstädes försågas för husbehof. Det vore ej heller i förslaget angifvet, huru

kontrollen skulle utföras, och af hvem den skulle ombesörjas. Det ansågs ej vara möjligt

att enligt skogsvårdens fordringar utsyna allenast undermåligt virke, då äfven fullmäliga träd

funnes i beständen. Verkställdes utsyningen med hänsyn till att de fullmäliga träden skulle

kvarstå, blefve skogen för gles, om sistnämnda träd af\erkades, hvilket skogsägaren opätaldt

kunde när som helst verkställa. Utsynades däremot undermåliga träd under antagande, att

de fullmäliga skulle afverkas, blefve beståndet för slutet, för att åter\äxt skulle inträda, om
de fullmäliga träden finge kvarstå. Endast under förutsättning att utsyningsförrättaren och

skogsägarna arbetade i samförstånd med hvarandra, kunde ett godt resultat vinnas. Säkrast

vunnes målet, om utsyningen finge omfatta äf\en den del af de fullmäliga träden, som i

skogsvårdens intresse borde aft-erkas, förutsatt att skogsägaren läte öfriga fullmäliga träd kvarstå.

De i lagförslagets 5 § ingående bestämmelser tryggade ej återväxten. Enligt dessa äf\entyra-

des återväxten vid stämpling i granskog. Det vore anmärkningsvärdt, att lagförslaget likväl

bestämde, att afverkning af undermåliga barrträd ej finge så bedrifvas, att återväxten äf\en-

tyrades, eller så att fastigheten komme att sakna nödigt husbehof. Ett stort antal ägostyc-

kade hemman funnes, som saknade äbyggnader. Här finge sålunda skogen af\erkas här-

dare än ä hemman med äbyggnader. Dessa äter kunde i följd af klyfning och fortsatt be-

byggande komma att sakna nödigt virke för husbehof. I öfrigt anmärktes att 4 mom. af

5 § borde helt och hållet utgå ur förslaget. Skiftesstadgans bestämmelser borde nämligen

ej fä på sådant sätt öfva inflytande på skogslagarna, att fara för återväxt och skogens be-

stånd äfventyrades. Beträffande uttrycket »hemman och nybyggen» i förslagets iS § anmärk-

tes, att några nybyggen ej nu funnes inom det afsedda tillämpningsområdet, men väl lägen-

heter, för hvilka lagen borde blifva gällande.

För egen del tar domänstyrelsen i ärendet anföra följande:

Nu ifrågavarande förslag är afsedt att träda i stället för gällande dimensionslag för

ofvannämnda län af den 24 juli 1 903. Det utgör en kombination af denna författning och

lagen om vård af enskildes skogar af samma dag, hvarvid bibehållits bland annat en bestämd

minimidimension å träd, som icke skall anses vara undermåligt.
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I anslutning härtill får styrelsen i korthet omnämna vissa af de betänkligheter, som i

allmänhet kunna framställas mot dimensionsafverkning. Genom en sådan afverkning skördas

de större och bättre träden, medan de mindre och svagare lämnas att fortväxa, ehuru de

äro mer eller mindre skadade af ljusbrist 111. m. Enär granen bättre än tallen uthärdar

heskuggning, gynnar dimensionsafverkning granens utbredning ])å tallens bekostnad. En
dylik afverkning medför vidare att beståndet i regeln blir glest och luckigt, hvarigenom
marken försämras och förvildas. Den blir sålunda ej ägnad att tillfredsställa granens anspråk

för att nå god utveckling, så framt marken ej tillförne varit mullrik och bördig, hvilket 1

fråga om våra två nordligaste län i regeln ej är fallet.

Domänstyrelsen får i öfrigt i detta afseende hänvisa till hvad 1896 års skogskommitté
anfört ä sid. 84 och 85 i första delen af sitt betänkande. Likaledes far styrelsen åberopa

hvad samma kommitté anfört såsom skäl för dimensionslagens bibehållande i Västerbottens

och Norrbottens läns kustland. Härvid vill styrelsen likväl särskildt betona, att dimensio-

nen ä icke undermåligt virke måste hållas hög och alldeles icke sänkas under de mått, som
nu äro gällande. Dimensionshuggningens menliga verkningar pä skogsbestånden blifva nämli-

gen på sådant sätt mindre, och den skogsvård, som utöfvas vid afverkning af undermåligt

virke, kommer att omfatta större delen af bestånden. Dimensionen utgör nämligen gränsen

mellan å ena sidan, hvad som må afverkas utan alla hänsyn, och å den andra hvad som
allenast med iakttagande af god värd af den växande skogen och af skogsmarken må af-

verkas. Det har emellertid ifrågasatts, att för granen skulle kunna bestämmas en lägre

dimension än för tallen, ja, till och med, att granen skulle blifva så att säga fågelfri. (Jäm-
för i detta afseende dels yttranden angående lämpliga åtgärder för befrämjande af den en-

skilda skogsvården inom Västernorrlands och Jämtlands län, afgifna år 1 90 1 af kommitterade,

utsedda af Västernorrlands och Jämtlands läns landsting, dels N. G. Ringstrands granskning

af 1896 års skogskommittés betänkande i Ekonomisk tidskrift år 1900. Domänstyrelsen

anser sålunda det förevarande lagförslagets bestämmelser lämpliga med afseende på den
ifrågasatta, nu gällande dimensionen och dess tillämpning utan åtskillnad på trädslagen.

Hvad en reservant, P. O. Welander, anfört såsom skäl för en lägre dimension än den af

kommittén föreslagna synes ej förtjänt af beaktande. Vid det förhållande, att den under-

måliga skogen i hvarje fall kan blifva föremål för sakkunnig vård, måste man förutsätta, att

skogsbeståndens behandling varder lämpad efter bland annat växtplatsens beskaffenhet. (.)m

marken befinnes å någon lokal vara så svag, att träden skulle blifva öfveråriga, förr än de

uppnå den i lagen bestämda dimensionen, lärer den skogens beskaffenhet vara sådan,

att för dess ordentliga skötsel och vård erfordras afverkning af undermåligt virke och detta

i sådan omfattning, att återväxt inträder. Skogen kan sålunda i full öfverensstämmelse med
hvad den nu gällande förordningen och det föreliggande lagförslaget innehåller skötas efter

en omloppstid, som i hvarje fall afväges efter de rådande förhållandena, äfven om den i

vissa fall kan medföra, att bestånden måste föryngras såsom undermåliga. Då man vet, att

skogshushållningen å de svagare markerna bjuder större svårighet än å bättre lokaler, lärer

det få anses vara en styrka och ej en svaghet hos lagförslaget, att bestånd ä sämre mark kunna
blifva föremål för en fullständigare vård än skogar å näringsrikare jordmån.

Skall lagen kunna blifva fullt effektiv, är det emellertid enligt styrelsens mening nö-

digt, att allt imdermåligt virke utom det, som användes för gårdens eget eller med densamma
i sambruk varande fastighetens husbehof, underkastas utsyning och stämpling enligt en god
skogsvårds fordringar. Lagens syfte bör nämligen vara att vid skogsafverkning för afsalu

hindra skogssköfling och framkalla skogsvärd. Skogssköfling bör anses vara lika förkastlig,

vare sig virket afverkas för export eller för försäljning inom landet, äfven om det vore för

ortens behof. Skulle exempelvis en skog sköflas genom afverkning af byggnadsvirke för en

närbelägen stad eller annat samhälle, torde detta icke böra anses vara mera lofvärdt, än om
virket sålts för tillverkning af pappersmassa. Likaledes vore sköfling af en skog icke mindre

beklaglig, om därvid afverkadt virke användes till en under byggnad varande järnväg såsom
syllar, stängselstolpar m. m., än om det förbrukades för något icke allmänt ändamål, exem-

pelvis till sågning för export. Ändamålet med afverkningen bör alldeles icke kunna anses

sätta någon bättre eller sämre prägel på skogssköflingen. Om detta är obestridligt, så bör

hvarje afverkning af undermåliga träd för annat ändamål än eget husbehof dömas lika.

Häraf följer, att hvad som gäller för tillstånd till afv-erkning af undermåliga träd, afsedda

till sågning för export, framställande af trämassa m. m. måste tillämpas jämväl beträffande

annan afverkning af sådana träd, då de icke äro afsedda till eget husbehof. För fritt för-

fogande af undermåligt virke bör alltså i hvarje fall fordras, att tillstånd i vederbörlig ord-

ning lämnas till dess afverkning. Därmed följer ock att undermåligt virke, för hvars afverk-

ning vederbörligt tillstånd ej lämnats, bör vara underkastadt beslag, hvarhelst det anträffas.
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och icke blott å vissa i I § angifna ställen, så framt det är afsedt att användas till annat

ändamål än för gårdens eller i sambruk med densamma varande fastighets behof. Anträffas

sådant virke nu i eller invid en flottled, är det ej underkastadt beslag. Det måste först

nedflottas till och uppläggas å lastageplats, sågplats o. s. v. Om en större hop sådant un-

dermåligt virke upplagts strax utanför en sågplats vid en exportsåg för att efter hand vid

obevakade tillfällen föras in i sågen och omedelbart försågas, är det ej beslagsmässigt, äfven

om det konstateras, att timmerpartiet minskas i samma mån som det mindre sågvirkets mängd
vid sågen ökas. Endast undantagsvis torde kunna ledas i bevis, att sågadt virke tillkommit

af undermåliga träd ; framför allt gäller detta, om virket är kantadt. Fyrhugget och tvåslaget

virke äfvensom rundvirke af undermåliga träd får enligt nu gällande bestämmelser och jäm-

väl enligt det föreliggande lagförslaget afverkas i huru stor myckenhet som helst under

förutsättning, att skogsägaren iakttager, att ej virket upplägges vid lastageplats eller å öfriga

i I § omförmälda ställen, hvartill kommer, enligt det förevarande förslaget, att nödigt antal

fröträd skall kvarlämnas. Skogssköflingen kan sålunda äga rum i stor utsträckning å så-

dana fastigheter, som ligga i närheten af städer eller andra större samhällen, invid järnvä-

gar o. s. v. Ett flertal liknande oegentligheter skulle kunna anföras såsom motiv för att

lagen borde byggas på den grund, som ofvan angifvits, nämligen att allt undermåligt virke

utom det. som användes för gårdens eget eller med densamma i sambruk varande fastighets

husbehof, skall för att fa fritt disponeras vara utsynadt och stämpladt samt, om så ej är fal-

let, underkastadt beslag, hvarhelst det anträffas. Först på sådant sätt kunde lagen blifva fullt

effektiv, och för kontrollen öfver dess efterlefnad kräfdes ej de dyrbara och likväl ej till-

fyllestgörande åtgärder, som äro förenade med nu gällande bestämmelser och äfven skola

erfordras, därest det nu föreliggande förslaget varder till lag antaget. Lagen blefve ock på

sådant sätt mäktig att framkalla en så god värd af skogbestånden, som med en dimensions-

lag är möjligt. Dylika bestämmelser innebära visserligen ett ganska långt steg från hvad

som nu är gällande och likaledes från hvad de kommitterade föreslagit, men vill styrelsen

särskildt betona, att lagen med tillämpning af sådana grunder skulle blifva mera effektiv och

dess kontroll mera billig än jämlikt det föreliggande förslaget, enligt hvilket kontrollen

likasom för närvarande blir ineffektiv, men dock förenad med stora svårigheter och kostna-

der. Domänstyrelsen är beredd att afgif\'a förslag till de ändringar, som häraf skulle på-

kallas, därest Eders Kungl. Maj:t täcktes vara benägen framlägga ett dylikt förslag för Riks-

dagen.

I det föreliggande förslagets 3 § ligger dess enligt styrelsens förmenande svagaste punkt.

Denna paragraf är af genomgripande betydelse för en blifvande kontroll öfver bestämmel-

sernas efterlefnad. Styrelsen aktar för den skull nödigt något utförligare behandla denna

och dän'id först lämna en kort historik öfver tillkomsten af motsvarande nu gällande be-

stämmelser.

Liknande bestämmelser ingingo redan i nådiga förordningen den 29 september 1874

angående åtgärder till förekommande af öfverdrifven afverkning å ungskog i Norrbottens län,

hvilken genom nådig förordning den 23 juni 1882 förklarades skola äga tillämpning jämväl å de

delar af Västerbottens län, som icke tillhöra lappmarken. Då dessa författningar genom

nådig förordning den 19 mars 188S sammanfördes till en, omfattande båda länens kustland,

meddelades däri bland annat enahanda bestämmelse, så lydande: »Dock vare hemmansägare

eller åbo ej förment att, äfven utan sådant tillstånd, af hemmanets skog till oundgängligt

husbehof låta vid gården såga oah ativända undermåligt virke.» Häraf framgår alltså att

det i denna punkt afsedda virket skulle både försågas och användas vid gården, hvaraf föl-

jer att med oundgängligt husbehof afsågs uteslutande fastighetens eget behof. Gifvetvis

borde ej heller försågningen begränsas att ske vid gården, om virket skulle fått användas

äfven för annat husbehof än gårdens.

I det förslag till ändrad lydelse af dimensionslagen, hvilket afgafs af 1896 års skogs-

kommitté, ändrades den nu citerade punkten på det sätt, att orden »vid gården» uteslötos

och uttrycket »oundgängliga husbehof» utbyttes mot »eget husbehof». Denna ändring inne-

bar ej i sak någon ändring i fråga om virkets användning, utan afsåg allenast, att husbehofs-

virket skulle kunna försägas äfven annorstädes än vid gården, hvilket var en påtaglig för-

del, om därstädes ej fanns någon såg. Rättigheten skulle emellertid gälla allenast det virke,

som hemmansägaren behöfde använda för sitt eget husbehof.

Eders Kungl. Maj:ts proposition n:o 48 till 1903 års Riksdag bibehöll emellertid samma

lydelse, som ofvan anförts ur 1888 års förordning med allenast tillägg af orden eller inom

samma by» efter orden »vid gården». Emot det af skogskommittén föreslagna uttrycke

»eget husbehof» anförde departementschefen, att enär uttrycket »oundgängligt husbehof»

tolkats så, att föryttring af undermåligt virke, som sågats vid husbehofssäg, vore tillåten
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inom Västerbottens ocli Norrbottens lan, det s)-ntes ur synpunkten af ortens bcliof af bränsle,

byggnadsvirke m. m. vara af stor vikt, att åt nämnda stadgande icke gåfves en formulering,

som kunde anses innebära en begränsning af denna föryttringsrätt.

(Jenom förbiseende hafva orden »vid gården» kommit att uteslutas ur det aftryck af

1888 års förordning, som 1903 års riksdags särskilda utskott n:o 2 intagit ä sid. 218 af sitt

.utlåtande n:o 5 angående skogslagstiftning och därmed i samband stående ämnen.
Vid ärendets behandling i Riksdagen erhöll den nu ifrågavarande punkten följande

lydelse: »Dock vare hemmansägare eller åbo ej förment, att, äfven utan sådant tillstånd, af

hemmanets skog, till oundgängligt husbehof låta försäga undermåligt \irke å sådana sågin-

rättningar, hvilka ej äro afsedda till försågning af virke för e.x])ort (husbehofssågar)», hvil-

ken lydelse af Eders Kungl. Maj;t sanktionerades och nu är gällande. I Riksdagens skrif-

velse n:o 136 den 22 maj 1903 angående skogslagsstiftning och därmed i samband stående

ämnen motiveras uttrycket sålunda: »Hvad beträffar sista punkten af i § anser Riksdagen
angeläget vara, att densamma så affattas, att förbudet icke i något fall kommer att träffa

virke, som afverkas till eget husbehof. Då det väl kan tänkas, att icke inom hvarje by-

finnes någon för allmänheten upplåten husbehofssåg, torde därför orden »låta vid gärden
eller inom samma by» böra utgå. Att i enlighet med motionärernas förslag från förbudet

jämväl undantaga afverkning för annans husbehof eller för allmänt ändamål inom Västerbot-

tens och Norrbottens län eller för statens behof anser Riksdagen däremot icke tillrådligt.

Genom ett sä vidsträckt undantag skulle nämligen kontrollen ötver lagens tillämpning hart

när omöjliggöras och lagens effektivitet allt för mycket äf\-entyras».

Erfarenheten under tiden efter är X903 har gifvit vid handen — något som ock be-

styrkes af ett flertal till kommittén ingångna yttranden — att den rätt till fri afyttring för

husbehofsändamäl inom länen, som ansetts förefintlig, medfört vådor för skogarnas bevarande,

särskildt med hänsyn till de båda af 1903 års Riksdag påpekade svårigheterna i afseende

på kontroll och effektivitet. Domänstyrelsen anser for den skull, att tiden nu bör vara inne

för ett upptagande i lagstiftningen af 1896 års skogskommittés förslag till begränsning af

friheten till att afse allenast det egna husbehofvet.

Det är af synnerligen stor betydelse, att denna begränsning blifver gällande bland an-

nat af det skäl, att i fråga om undermåligt virke, sågadt annorlunda än till spärrar, beslag-

tagare är skyldig bevisa, att varan tillkommit af träd, som varit undermåligt, och till hvars

afverkande till fritt förfogande ej meddelats vederbörligt tillstånd. Att anskaffa sådan bevis-

ning möter i regeln stor svårighet, hvarför ock beslag sällan kan ske ä försägadt undermå-
ligt virke. Keträfifande annat undermåligt virke tillkommer bevisningsskyldigheten däremot
virkesägaren; det .är ock i regeln lätt att konstatera, huruvida sådant virke härstammar frän

undermåliga träd.

På grund af hvad som anförts får styrelsen, enär — äfven om styrelsen till fullo inser

det önskvärda och i många fall, på sätt af Riksdagen uttalats, rättvisa uti att möjlighet be-

redes den, som i sin fastighets närhet icke har tillgång till husbehofsförsågning å husbe-

hofssåg, att få dylik försågning under särskilda garantier verkställd ä exportsäg — likväl

med hänsyn till här cf\'an andragna omständigheter och dä genom en rätt till kostnadsfri

utstämpling af husbehofs\'irke afsedt att sägas ä exportsäg, vederbörandes berättigade intresse

härvidlag synes styrelsen behörigcn tillgodosedt, att medgif\ande för vissa fall till försågning

af ostämpladt undermåligt virke å exportsäg icke synes böra lämnas, hemställa, att förslagets

3 § måtte affattas på sådant sätt, att däraf tydligt framgår, att ostämpladt undermåligt virke

inä försägas allenast vid husbehofssågar och endast för sä vidt det skall användas till fastig-

hetens eget eller med densamma i sambruk varande fastighets husbehof. Därigenom torde

det blifva möjligt att åtminstone till stor del undgå de slitningar mellan den kontrollerande

myndigheten och skogsägaren, hvilka i än större utsträckning än för närvarande skola komma
att inträda, därest det nu föreliggande förslaget varder oförändradt till lag antaget. Öfver-

vakandet af att undermåligt ostämpladt virke icke intages i tip smärre exportsågarna är för-

enadt med synnerligen stora svårigheter. Till dylik säg hör nämligen ofta ej visst område,
som kan betraktas såsom sågplats eller sägbacke, eller, om dylikt område finnes, är det af

ringa omfattning. Ostämpladt undermåligt timmer kan sålunda ligga i sågens närhet till

sådan mängd, att det omöjligen kan vara afsedt for skogsägarens husbehof. Anordnas med
anledning häraf bevakning för att hindra virkets intagande i sågen samt försågning därstädes,

-kan ägaren, om han härigenom finner sin ursprungliga afsikl sviken, försälja virket för bygg-

nadsändamål inom lagens tillämpningsområde.

Domänstyrelsen finner sig för den skull samt med afseende på hvad som framkommit
under diskussionen af ärendet med vederbörande öfverjägmästare skyKlig hemställa, att det

föreliggande förslaget så ändras, att det mä byggas på följande linjer:
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I:o) Fullinåliga träd må fritt afverkas.

2:o) Undermåliga träd må för fastighetens eget eller med densamma i sambruk varande
fastighets husbehof fritt afverkas, dock att sådana undermåliga träd för att fä försågas å

exportsåg skola utsynas och stämplas enligt en god skogsvårds fordringar, hvilken stämpling
dock bör ske kostnadsfritt,

3:0) Undermåliga träd må i öfrigt fritt disponeras allenast efter utsyning och stämp-
ling och i män som sådant är förenligt med skogens ordentliga skötsel och vård.

4:0) Önskar skogsägare utsyning enligt en god skogsvärds fordringar jämväl af träd,

som han enligt 1:0) och 2:0) är berättigad afverka utan utsyning, skall han vara därtill be-

rättigad.

Dessa synpunkters genomförande skulle påkalla följande ändring af i §.

Barrträd, som ej är torrt och som, efter hvad hår nedan i 2 § sägs är att anse så-

som undermåligt, må icke för annat ändamål än som i 3 § omförmäles användas, med
mindre tillstånd i vederbörlig ordning erhållits till trädets afvcrkning till fritt förfo-
gande.

I 2 § skulle ej någon ändring påkallas.

3 § skulle erhålla följande lydelse

:

Jordägare eller åbo vare berättigad att — — — för användning till oundgängligt
husbehof för fastigheten eller med densamma i sambruk varande fastighet låta försägi

— — — ej äger rum (husbehofssägar).

Försågning å annan såginrättning [exportsåg) af undermåligt virke vare tillåten

allenast efter utsyning och stämpling på sätt nedan tinnes bestämdt,

4 § skulle utgå.

Domänstyrelsen, som anser att allenast markägaren kan hafva sådant intresse för sko-

gens ordentliga skötsel och vård, att han i sådant afseende önskar utsyning af undermåligt'

virke, kan ej godkänna tankegången i herr Ringstrands reservation mot lydelsen af paragri

5 mom. I.

Enligt detta moment skulle veden stämplas med kronomärke. Sådant märke torde dock
böra vara lika med det, som användes af de under domänstyrelsen lydande skogstjänstemän,

hvarför styrelsen får hemställa, att ordet »kronomärke» ersattes med orden »särskildt märke
Det synes tillika vara nödigt, att lagen innehåller bestämmelser om alla de fall, då utsyning

och stämpling af träd skall eller mä äga rum, vare sig träden äro fuUmåliga eller under-

måliga, hvarför styrelsen får i fråga om 5 § föreslå följande lydelse.

1 mom. Den, som — — — annorledes än för ändamål, som i 3 ,f första stycket

sägs, företages — — — blifvit med särskildt märke stämplade.

Önskar skogsägare utsyning enligt skogsvårdens fordringar jämväl affuUmåliga träd

eller af undermåliga träd, som skola användas för fastighetens eget eller med densamma i

sambruk varande fastighets husbehof, vare därtill berättigad i den ordning om utsyning

af uniiermåliga träd här ofvan är föreskrifvet.

Har vid — — — densamma.
2 mom. Varder — — — verkställas.

Anmälan — — — i anspråk.

Efter — — — äga rum.

3 mom. Innan — — — utsättas.

4 mom. synes styrelsen med hänsyn till hvad styrelsen anfört i sitt underdåniga ytt-

rande den 2 september 1912 öfver skifteslagskommitténs betänkande böra utgå. Någon
rätt alt utan hinder af inskränkningarna i nu ifrågavarande författning afverka och förfoga

öfver undermåligt virke såsom ståndskogslikvid synes nämligen icke böra medgihas skogs-

ägare.

De föreslagna bestämmelserna i 5 mom. synas mindre lämpliga än de nu gällande,

enligt hvilka det tillkommer -Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande att pröfv'a ärende an-

gående skogs afverkning för markens uppodling till åker eller äng samt föreskrifva viss tid,

inom hvilken odlingsföretaget skall vid påföljd af vite, som Eders Kungl. Maj;ts befallnings-

hafvande likaledes äger bestämma, vara fuUbordadt. Domänstyrelsen anser, att Eders Kungl,

Majrts befallningshafvande jämväl framgent böra äga pröfva dylika ärenden, helst som skogs-

vårdsstyrelsen torde komma att äga mindre intresse för skogsmarkens uppodlande och ej

heller torde kunna hafva tillgäng till funktionärer med nödiga fackkunskaper i jordbruk för

att säkert bedöma, huruvida ett därför ifrågasatt område är af den beskaffenhet, att det

lämpligen bör uppodlas till åker eller äng. Det synes ock vara nödigt, att den beslutande

myndigheten äger bestämma om vite för odlingens fullgörande inom viss tid, sä att markens
uppodling icke blifver allenast en förevändning att utan återvä.\tskyldighet afverka skog.

]

\
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Doinänslyrelsen tär för den skull ullala sin anslutning till ik'n af herrar Kinberg, Welan-
der och Wiklund vid denna paragraf afgifna reservation.

I 6 § torde ordet »utsyning» böra utbytas mot »undersökning», på det att godtgö-

relse må kunna utgå äfven i de fall, då undersökningen leder därtill, att en framställning

om afverkning af undermåliga träd vare sig för skogens ordentliga skötsel och vård eller

för markens uppodling till åker eller äng icke kan bifallas. Därest i sådana fall sökanden
blcfve befriad frän ersättningsskyldighet, skulle okynnesansökningar af ifrågavarande slag lätt

kunna framkomma. Det synes visserligen ej vara nödigt, att ersättningens belopp under
alla förhållanden skall utgöra full ersättning för den kostnad, som genom förrättningen föror-

sakats kronan. Beloppet bör, pä samma gång det i fråga om smärre förrättningar kan anses

vara tillräckligt lågt för att ej verka i högre grad betungande för små skogsägare, vara

ägnadt att förekomma okynnesförrättningar och för den skull utgå med ett minimibelopp,

hvilket skulle tillämpas dels i sädana fall, då någon utsyning icke komme till stånd, dels

dä afgälden enligt de af Eders Kungl. Maj:t fastställda grunder icke uppginge till ett högre
belopp. Ett sådant minimibelopp synes lämpligen kunna fixeras till 3 kronor. Ersättningen

bör gifvetvis icke tillfalla förrättningsmannen, hvilken bör vara aflönad för sitt arbete obe-

roende af hvad slag detta är. I denna paragraf bör tillika göras ett tillägg angående rät-

tighet för skogsägare att kostnadsfritt fa utstämplade undermåliga träd, som han önskar för

husbehof försåga vid exportsäg. Paragrafen skulle sålunda erhålla följande lydelse:

För undersökning och stämpling — — — bestämmas; dock att godtgiirehf icke skall

utgå för stätyipimg af undermåliga träd, som skola förfastighetens eget eller med densamma
i sambruk varande fastighets husbehof försågas vid exportsåg.

De åligganden, som enligt 8 § skulle tillkomma skogsinspektör, anser styrelsen böra

tillkomma Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande på sätt bestämmes i 2 § lagen den 24 juli

1903 angående vård af enskildes skogar.

4 mom. i II § synes böra förses med ett tillägg af innehåll, att under den i momen-
tet angifna förutsättning virket skall vara förbrutet och underkastadt beslag pä sätt för andra
fall i paragrafens i mom. finnes stadgadt.

Maximibeloppet ä de i 12 § 2 mom. föreslagna böter torde böra höjas till femhundra
kronor för att vid upprepade stora förseelser kunna anses medföra vederbörlig verkan.

Därest styrelsens förslag till lydelse af 3 § varder godkänd och sålunda undermåligt

virke må för husbehof försägas ä exportsäg endast efter utsyning och stämpling enligt 5 §,

torde 4 mom. af 12 § böra erhålla följande lydelse:

Nyttjar — — — ä exportsåg försåga undermåligt virke, som utan kostnad för ho^

nom stämplats, detsamma — — — kronor.

Till bestämmelserna i 13 § I mom., att annan än allmän åklagare och skogsingenjör^

som gjort beslag, skall därom hos endera af dem göra anmälan, så snart ske taft, torde

böra fogas en bestämd angifven maximitid, förslagsvis och sist inom fjorton dagar, för full-

görande af sådan anmälan. Denna skulle i annat fall kunna på grund af andra åligganden

fördröjas sä länge, att beslagets giltighet icke hinner inom den tid, som i 2 mom. därför

föreslagits, underställas vederbörlig pröfning.

Styrelsen anser sig böra fösta uppmärksamheten därpå, att förutvarande 138 § utsök-

ningslagen blifvit genom lag den II oktober 191 2 ersatt med i viss mån andra bestämmel-

ser, hvilket torde nödvändiggöra viss ändring i 4 mom. af 13 §.

I 17 § ändras ordet »skogsinspektör^j till »skogsvårdsstyrelse». Häraf torde böra följa

rätt för skogsingenjör att fullfölja talan mot skogsvårdsstyrelsens beslut, hvarigenom ändring

skett i af honom enligt 5 § meddeladt utlåtande.

Enligt 18 § skulle den föreslagna lagen ej äga tillämpning ä hemmman och nybyggen,

hvilka i fråga om dispositionsrätten till skogen äro underkastade inskränkningar jämlikt

kungl. förordningen den 29 juni 1866. Uttrycket »hemman och nybyggen» torde ej vara

lämpligt, dels emedan några nybyggen numera icke torde finnas inom den föreslagna lagens

tillämpningsområde, dels ock emedan samma förordning gäller för vissa försålda kronoöfver-

loppsmarker, hvilka hvarken äro hemman eller nybyggen. De angifna orden skulle lämpli-

gen kunna ersättas med uttrycket fastighet eller egendom, då paragrafen komme att erhålla

följande lydelse

:

Denna lag — — — å fastighet, som i fråga — — — är underkastad — — —
29 juni 1866.

Jämte det styrelsen beträffande organen för lagens handhafvande får hänvisa till hvad

styrelsen i särskildt yttrande vill därutinnan andraga, anser styrelsen \n. grund af hvad sty-

relsen härofvan anfört, lagförslaget böra erhålla följande lydelse

:
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Barrträd, som ej är torrt och som^ efter hvad här nedan i 2 § sägs^ är att anses

såsom utidermaligt^ ?nci icke för anjiat ända?rzäl an fastighetens eget eller med densamma
i sambruk varande fastighets oit7idgängliga husbehof användas, med mindre tillstånd i veder-

börlig ordning erhållits till trädets afverkfiing till fritt förfogande.

§ 2.

1 mom. Såsom undermåligt anses träd, som afverkadt ej håller uti någon riktning,

barken oberäknad, minst 21 centimeter i genomskärning på ett afstånd af 4,75 meter från

storändan.

2 mom. Virke af träds öfre del må ej hänföras till undermåligt virke, när det tyiUi

gen visar sig eller ådagaläggas, att det virke är taget af träd, som icke är undermåligt eller

af träd, som är med \ederbörligt tillstånd afverkadt.

3 mom. Sparre, hvars ursprungliga tjocklek vid 4,75 meters längd ej kan utrönas,

skall för att icke anses undermålig, hålla i omkrets, vid sagda längd från storändan, minst

57 centimeter, i fall sparren är sågad eller bilad till skarp kant, men eljest minst 60
centimeter, samt i förhållande därefter, om längden är mindre.

4 mom. Virke, sågadt annorledes än till sparre, må såsom undermåligt anses allenast

därest lagligen kan styrkas, att varan tillkommit af träd, som är undermåligt, och till hvars

afverkande till fritt förfogande ej meddelats vederbörligt tillstånd.

§ 3.

fordägare eller åbo vare berättigad att utan särskildt tillstånd af faslighetens skog för

användning till oundgängligt husbehofför fastigheten elUr med densam.ma i samhruk va-

rande fastighet låta förs-äga undermåligt virke å sådana såginrättningar, å hvilka försågning

för export ej äger rum (husbehofssågar).

Försåg7iing å ajuian såginrättning {exportsåg) af undermåligt virke vare tillåten

allenast efter utsyning och stämpUng på sätt nedan finnes bestämdt.

s 4.

'

1 mom. Den, som för sin skogs ordentliga skötsel och vård anser erforderligt, att

afverkning af undermåliga träd annorledes än för ändamål^ som i 3 § första stycket sägs^

företages, har att därom skriftligen göra anmälan hos vederbörande skogsingenjör; och ålig-

ger det skogsingenjören eller den skogstjänsteman, som i hans ställe förordnas, att verkställa

den undersökning af skogen, som af omständigheterna påkallas. Finnes därvid slik afverk-

ning vara med grunderna för en god skogshushållning överensstämmande, må, där ej laga

hinder eljest möter, tillstånd af förrättningsmannen gifvas till afverkning till fritt förfo-

gande; dock att träden ej må afiföras, innan de genom förrättningsmannens försorg blifvil

med särskildt märke stämplade.

Önskar skogsägare utsyning enligt skogsvårdens fordringarjämväl affullmäliga träd

eller af iindcr?ndliga träd^ som skola användas för fastighetens eget eller med densamma i

sambrjik varande fastighets husbehof, vare därtill berättigad i den ordning om utsyning af
undermåliga träd här ofvan är föreskrifvet.

Har vid förrättning af nu omförmäld art förrättningsmannen ansett nödigt, att fröträd

å skogen tillsvidare öherhållas, skall i instrumentet öfver förrättningen härom lämnas före-

skrift, och skola dessa träd till antal och växtplatser angifvas ; och vare för sådan händelse

sökande skyldig, att innan stämpling, hvarom i detta moment finnes stadgadt, får ske, af

lämna en af två vittnen bestyrkt förbindelse att uppfylla föreskriften om fröträds öfverhållande.

Dessa fröträd skola genom förrättningsmannens försorg förses med särskildt märke och må
sedermera icke utan särskildt tillstånd afverkas. Öfvergår fastigheten till annan, vare förra

ägaren från sin förbindelse fri, där han vederbörligen styrker, att nye ägaren öfvertagit den-

samma.
2 mom. Varder förrättning, som i i mom. omförmäles, begärd före den 1 april, skall

undersökningen och utstämplingen så vidt ske kan företagas och afslutas före den 1 okto-

ber samma år. Uppstår under tiden efter den I april skada å skog genom storm, eld eller

eljest och begäres i anledning häraf före den I september sådan förrättning, skall densamma
före nästföljande i december verkställas.

Anmälan för erhållande af dylik undersökning och utstämpling bör innehålla uppgift

å det antal dagar, förrättningen kan antagas taga i anspråk.

Efter anmälningstidens utgång skall genom kungörelse i kyrka samt tillkännagif\ande

i ortstidning meddelas den ordning, i hvilken förrättningarna skola verkställas, samt dagarna,

då de beräknas komma att äga rum.
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3 inom. Innan förriiUningMnannen frun ställd utreser, skall lian mot bevis, men utan

lösen tillställa sökanden eller hans ombud skriftlifjt syncinstruincnt, i hvilUet kostnailen för

furrättningen skall utsättas.

4 mom. Vill jordägare för skogsmarks uppodling till åker eller äng falla skog med
rätl till fritt förfogande öfver virket, göre härom anmälan hos vederbörande skogsingenjör,

hvilken det åligger att, så snart sådant i sammanhang med annan tjänsteförrättning i orten

lämpligen kan ske, verkställa besiktning å den uppgifna odlingsmarken till utrönande af

dess läge, storlek, beskaffenhet och tjänlighet till odling samt därefter till Konu7tgens befall-

ningshofvande insända besiktningsinstrumentet med uppgift å den tid, som anses för odlin-

gens fullbonlande erforderlig, jämte tlet yttrande i öfrigt, hvartill besiktningen kan föranleda.

Önskar ägaren att utan afbidande af utsynings förrättning vinna handläggning af ärendet,

äge han på egen bekostnad antingen för besiktning af marken påkalla skyndsam åtgärd af

\-ederbörande skogsingenjör eller kronobetjänt, hvarefter denne med ärendet vidare förfar i

ilen ordning ofvan stadgas, eller ock låta odlingsmarken besiktigas af landtmätare, landt-

bruksingenjör eller jordbrukskonsulent eller ock af två andra trovärdiga män samt insända

det ul\'er besiktningen afgifna intyg jämte ansökning i ärendet till endera af nämnda tjänste-

män, som har att med eget yttrande befordra ansökningen till Konungens hefallningshaf-

randi-s pröfning.

Finner Konungens befallnmgshafvande det tilläiiinade odlingsföretaget \ara af beskaf-

fenhet att böra komma till utförande samt att afverkning af undermåligt virke till fritt för-

fogande bör medgifvas, meddele befallnitigshafvanden därtill tillstånd med utsättande af viss

tid, inom hvilken vid vite, som befnllningshafvanden äger bestämma, odlingen skall vara

fullbordad ; skolande 7tnderrättelse om befallningshafvandeiis beslut i ärendet meddelas skogS'

ingenjören för jordägarens förständigande. På jordägarens begäran skola seilermera träden

genom vederbörande skogsingenjörs försorg stämplas med särskildt märke.

Fur -undersökning och stämjiling, hvarom i 4 § sägs, skall sökanden, jämte det han
\are pliktig bekosta nödig haniltlangning, till statsverket gälda godtgörelse enligt grunder,

som af Konungens befallningshafvande bestämmas; dock att godtgörelse icke skall utgå för
stäitip/if7g of undermåliga träd, som skola för fastighetens eget eller med densatnma i sam-
bruk Taraiulc fastighets Intshehof försagas vid e.xportsag.

§ 6.

A skogsmark, därå denna lag äger tillämpning, må afverkning af undermåliga barr-

träd, som icke blifvit enligt 4 § utsynade eller stämplade, ej så bedrifvas, att skogens åter-

växt uppenbarligen afventyras eller fastigheten kommer att sakna nödigt virke för eget hus-

behof. Har sådan afverkning ägt rum, vare den, som låtit densamma komma sig till last,

pliktig all vidtaga de älgärder, som för ålerväxtens betryggande finnas erforderliga, eller tåla

den inskränkning i förfoganderätten öfver skogen, som af omständigheterna påkallas. Är
•af ägare afverkningsrätt upplåten till annan, och har denne gjort sig skyldig till förfarande

af omförmäld art, vare jämväl ägaren härför ansvarig, där ej afverkningsrätten upplåtits

genom aftal, som gällde vid tiden för denna lags trädande i kraft; äge dock af den skyl-

dige söka åter, hvad han sålunda fatt vidkännas.

För uppsikt öfver att hvad sålunda stadgadt varder iakttaget skall i hvartdera länet

finnas eti skogsvårdsstyrelse.

s 7.

Där på grund af inkommen anmälan eller eljest, skogsvärdsstyrelsen finner skälig an-

ledning antaga, att afverkning bedrifves i strid mot bestämmelserna i 6 §, äger styrelsen

att hos Ronungens befallningshafvande påkalla undersökning. Konungens befallningshaf-

vande förordnar i anledning häraf en skogsstatens tjänsteman att med biträde af två ojäfviga

gode män, hvilka af förrättningsmannen utses bland dem, som äro valda till ledamöter i

ägodelningsrätt eller till gode män vid landtmäteriförrättning i orten, å stället undersöka
förhållandet och däröfver till skogsvärdsstyrelsen afgifva redogörelse med förslag till de åt-

gärder, som för markens återställande i skogbärandc skick må finnas nödiga, eller till den
inskräiikning i förfoganderätten öfver skogen, som med hänsyn till fastighetens tVamtida be-

hof af husbehofsvirke anses vara af omständigheterna påkallad.

Stanna synemännen i olika meningar, skola de särskilda meningarna meddelas skogs-

vårdsstyrelsen.
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§ 8.

Kan skogsvårdsstyrelsen efter öfvervägande af i undersökningsinstrumentet innehållna
förslag träffa öfverenskommelse med den eller dem, som jämlikt 6 j! äro ansvariga för åter-

växtens tryggande, om de åtgärder, som böra vidtagas för markens återställande i skogbä-
rande skick, bör den skriftligen upprättas och lände därefter till efterrättelse. Träffas ej

öfverenskommelse eller hafva, efter det öfverenskommelse träffats, de däri aftalade åtgär-

derna blifvit eftersatta, äger skogsvårdsstyrelsen att vid domstol anhängiggöra och utliira

talan mot vederbörande.

Har jämlikt S _f talan blifvit till domstol instämd, äger domstolen föreskrifva de åtgär-

der, hvilka för äterväxtens betryggande ä den afverkade skogsmarken böra vidtagas samt
förelägga viss tid, inom hvilken samma åtgärder skola vara fullgjorda vid äfventyr att de
eljest varda af skogsvårdsstyrelsen på den försumliges bekostnad verkställda, och må dom-
stolen därjämte, jämväl innan målet slutligen pröfvas, i den mån sådant finnes vara af nö-

den samt kunna ske utan förnärmande af annans rätt, meddela förbud, intill dess de före-

skrifna åtgärderna blifvit verkställda, mot afverkning å så stor del af det ägaren tillhöriga

skogsområde, som skäligt pröfvas.

Ofver rättens slutliga utslag föres klagan genom besvär. Angående klagan öfver för-

bud, som under rättegängen meddelas, gälle, hvad i 16 kapitlet 10 § rättegångsbalken stad-

gas. Afverkningsförbud går genast i verkställighet.

Förbud, som i g ^ sägs, må ock på begäran af skogsvårdsstyrelsen af öfverexekutor

meddelas, där den jämlikt 7 .f verkställda undersökning gifver vid handen, att afverkning

bedrifvits i strid mot bestämmelserna i 6 ^, och skäl till sådant förbud i öfrigt förekomma.
Om dylikt förbud gälle i tillämpliga delar, hvad i utsökningslagen om skingringsför-

bud sägs, dock att pant eller borgen för skada, som genom åtgärden kan tillskyndas veder-

parten, icke erfordras. J

§ II.
1

1 mom. Virke, hvarmed förfarits i strid mot bestämmelserna i I §, vare att anse så-

som förbrutet samt underkastadt beslag; undgår dylikt virke beslag, vare den, som gjort

sig till förfarandet skyldig, pliktig att utgif\'a ersättning med belopp, motsvarande värdet af

samma virke.

2 mom. Har i strid mot föreskrift i I § virke till sågad vara eller för ])appersmasse-

fabrikation användts eller intagits vare sig inom såginrättning eller pappersmassefabrik, i

till dylika anläggningar hörande rännor eller förvaringsbommar eller inom områden, som
begagnas till sågplats eller sågbacke vid såginrättning eller upplagsplats vid pappersmasse-

fabrik, vare såginrättningens eller pappersmassefabrikens ägare förfallen till böter frän och

med tio till och meå femhundra kronor.

3 mom. Sker afverkning i strid mot meddeladt förbud eller varder fröträd, rörande

hvars öfverhållande aftal blifvit på sätt \ 4 §, I mom. sägs träffadt, i strid mot samma aftal

afverkadt, vare straffet böter från och med tjugufem till och med femhundra kronor; och skall

virket tagas i beslag samt dömas förbrutet.

4 mom. Nyttjar den, som jämlikt 3 § låtit ä exportsåg försaga undermåligt virke,

sotn utan kostnad för honom stämplats^ detsamma för annat ändamål än fastighetens eget

eller med densamma i sambruk varande fastighets husbehof, vare han förfallen till böter

från och med tio till och med etthundra kronor, och skall virket vara att anse som förbru-

tet samt underkastadt beslag; undgår dylikt virke beslag, vare den, som gjort sig till förfa-

randet skyldig, pliktig att utgifva ersättning med belopp, motsvarande värdet af samma
virke.

5 mom. Har efter afverkning meddeladt afverkningsförbud blifvit genom utslag, som
vunnit laga kraft, upphäfdt, förty att förbud icke bort meddelas, må icke virket dömas for-

brutet eller ersättning därför utdömas.

6 mom. Innefattar afverkning förbrytelse mot allmänna strafflagen, skall hvad förut i

denna paragraf är stadgadt icke vinna tillämpning: dock skall delägare i samfälld skog, som
vid öfverträdande af afverkningsförbud tillika missbrukat sin rätt i samfälligheten, hafva för-

verkat, hvad på honom belöper af det afverkade virket samt, där hans andel i virket und-

går beslag, därför utgifva ersättning efter ty förut är sagdt.
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1 mom. Rätt alt i beslag taga virke, som bör anses förbrutet, tillkommer allmän
iikl.igare, 'skogsingenjörer och tillsyningsmän, hvar inom sitt tjänstgöringsområde, äfvcnsom
inom hamn- och lastageplats tullstatens tjänstemän och betjänte samt, då virket är lastadt på
järnvägsvagn för transport till ort, där denna lag icke gäller, stationsföreståndare och ban-
mästare, men rättighet att utföra åtal i sådana mål äge endast allmän åklagare och skogs-
ingenjör; och skall förty annan, som gjort beslag, därom så snart ske kan och sist inom
fjorton dagar göra anmälan hos allmän åklagare eller skogsingenjör.

2 mom. Sedan beslag ägt rum, skall, vid äfventyr att beslaget eljest förfaller, inom
sextio dagar frågan om beslagets giltighet underställas pröfning af domstolen i den ort,

där beslaget skett, genom instämmande af virkesägaren eller, där denne ej är för åklagaren
känd eller icke kunnat med stämning anträffas, genom anmälan hos domstolen eller doma-
ren, för hvilken senare händelse af domstolen eller domaren ofördröjligen skall om beslaget

utlärdas kungörelse, innefattande föreläggande för virkesägaren att inställa sig inför domsto-

len å den allmänna rättegångsdag, som infaller näst efter en månad frän kungörelsens dag,

äfvensom meddelande, att rätten då vill, utan hinder af virkesägarens utevaro, till pröfning

upptaga frågan om beslagets giltighet, och huru med virket bör vidare förhållas. Denna
kungörelse skall genom åklagarens försorg befordras till uppläsande uti kyrkan i den för-

samling, där beslaget skett, samt införas uti en af ortens tidningar.

3 mom. Försäljning af beslagtaget virke må ej ske, innan frågan om beslagets giltig-

het slutligen pröfvats, där ej virkesägaren begär, att försäljningen det oaktadt skall äga rum,
eller öfverexekutor, på anmälan af åklagaren, med hänsyn till att fara för virkets förstörelse

är för handen eller till att kostnaden för dess förvarande skulle blifva större än skäligt ar,

därom förordnar.

Niirmare bestämmelser om sättet för försäljning af beslagtaget virke meddelas af

Konungen.

4 mom. Försäljes beslagtaget virke, innan det dömts förbrutet, skall, till dess frågan

härom blif\it slutligen afgjord, försäljningssumman nedsättas hos Konungens befallningshaf-

vande i länet; och vare om insättning af sådana medel i bankinrättning lag, som i t6o ^
utsökningslagen sägs.

§ 13-

Böter, som enligt denna lag ådömas, tillfalla länets skogsvårdskassa. Genom försälj-

ning af beslagtaget virke uppkommen behållning äfvensom där virket undgått beslag, ersätt-

ning jämlikt II § 1 och 3 mom. fördelas sålunda, att en tredjedel tillfaller skogsvårdskassan

samt två tredjedelar åklagaren, dock att, därest annan behörig person verkställt beslaget,

denne skall af åklagareandelen undfå hälften.

§ M.
Saknas medel till fulla gäldandet af böter, hvartill någon enligt denna lag fdlles, skall

förvandling ske enligt allmän strafflag.

Jo ^ '5. ^

A sådan försumpad skogsmark, där skogens aterväxt upjienbarligen omöjliggöres af

markons beskaffenhet och betäckning, äger hvad ofvan i 6—lo §^^ sägs icke tillämpning.

§ l6.

.\r sökande missnöjd med förrättningsmans utlåtande enligt 4 .f, må han däröfver föra

klagan hos vederbörande skogsvärdsstyrclse sist innan klockan tolf å trettionde dagen efter

det sökanden eller hans ombud erhållit del af samma utlåtande.

.\ndring i skogsvårdsstyrelsens beslut må sökas genom underdåniga besvär, som skola

vara inkomna till jordbruksdepartementet innan klockan tolf å trettionde dagen efter det

klaganden fått del af samma beslut.

% -i-l.

Denna lag äger icke tillämpning Ti.fastighet^ som i fråga om dispositionsrätten till skogen
är underkastad inskränkningar jämlikt kungl. förordningen den 29 juni 1866.

Denna lag träder i kraft den
Stockholm den 7 juli I913.

1'ndcrdånigst:

KARL FREDENBERG.
Th. Örtenhlai). Th. Hermelin. Gkrii. Alexandersson.

A'ils Schager.



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT, ALLMÄNNA DELEN, 1913, H. 8.

Trävarumarknaden. 1

Marknaden är fast, priserna äro stadiga, se där hvad som i det

Stora hela är att säga i närvarande stund, likasom det varit under de

närmast föregående månaderna.

De jämförelsevis små kvantiteter, som finnas kvar osålda, placeras

sakta men säkert till fulla priser och till och med i ett och annat fall,

där begärliga specifikationer kunnat erbjudas, till något förhöjda. Detta

senare är så mycket mera anmärkningsvärt, som frakterna, så som jag

också i min förra rapport förutspådde, ytterligare styfnat. Konsumtionen ute

hos våra kunder har i allmänhet taget varit så god, att importörerna

kunna betala såväl det förhöjda fob priset som den förhöjda frakten och

ändock hafva vinst.

Af intresse är att se, huru försäljningarna vid utgången af Juli

månad fördela sig på de olika skeppningsdistrikten i förhållande till det

för hvarje distrikt beräknade kvantum:

Haparanda, Luleå, Piteå och Skellefteå c:a 90 %
Umeå och Örnsköldsvik c:a 86 %
Härnösand c:a 85 %
Sundsvall c:a 80 %
Hudiksvall, Söderhamn och Gäfle c:a 82 %
Öfriga Sverige c:a 72 %

På de olika importländerna fördela sig försäljningarna från hela

landet af beräknade årsskeppningen på följande sätt:

till England 32 % till Belgien 4,5 "o

» Frankrike 20 % » Danmark 6,5 %
» Tyskland 10,5 % » Andra europ. länder ... 8 %
» Holland 5,5 % » Utomeurop. länder 13 %

Vid jämförelse mellan exporten år 191 3 och närmast föregående

år finner man, att t. o, m. Juni månad voro från Sverige afsända i så-

gade och hyflade varor, stav, list och läkt:

1913 c:a 371,000 stds 1909 c:a 254,000 stds

1912 c:a 326,000 » 1908 c:a 280,000 »

1911 c:a 292,000 » 1007 c:a 308,000 »

1910 c:a 308,000 » 1906 c:a 366,000 »

SkeppningaTna hafva hittills förlupit synnerligen jämnt och gynnats
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af godt väder, hvarför också jämförelsevis få reklamationer förekommit

pä grund af blånad och dylikt.

De första blänkarna för nästa års kampanj börja visa sig, i det

stafköparna, hvilka ju alltid öppna marknaden, redan låtit höra af sig

och i åtskilliga fall till och med gjort afslut för nästa är. De synas

vara angelägna om att täcka sig fortast möjligt, hvilket ju tyder på för-

troende för nästa års marknad. Man talar om uppnådda £ 7 till 7.5 fob

för vanlig '/, X 28 cementstaf.

Äfven i andra varor hafva ett och annat kontrakt upprättats utan

att af dessa några bestämda slutsatser kunna dragas, enär de egentligen

röra sig om specialsaker. Ett undantag utgör dock en försäljning af

utskott från Härnösand, där en af de största aflastarne lär hafva pla-

cerat hela sin produktion af dylik vara för 1914 till det vackra priset

af £ 6.10.— för plank-battens.

Det glunkas äfven om ett större kontrakt om floorings på Austra-

lien, ehuru priset ej omnämnts. — m.

EKONOMISKT.
FrånÖ nya aktiebolag. Uen 31 maj 1913 beslöts den ändring i bolagsordningen,

att aktiekapitalet skall utgöra lägst 1,500,000, högst 4,500,000 kronor. S. d. beslöts

aktiekapitalets ökning till 1,500,000 kronor.

Sundsvalls cellulosa aktiebolag. Den 8 jannari och 24 maj 1913 beslöts den
ändring i bolagsordningen, att aktiekapitalet skall utgöra minst 1,000,000, högst 3,000,000
kronor. r)en 24 januari IQI3 beslöts att öka aktiekapitalet till 1,560,000 kronor.

VVifsta varfs aktiebolag. Den 3 och 23 maj 1913 antogs förnyad bolagsordning,

innefattande bland andra följande ändringar i den för bolaget förut gällande ordning: Aktie-

kapitalet skall utgöra lägst 12,000,000, högst 24,000,000 kronor och fördelas i aktier å

100 kronor. Den 23 maj beslöts aktiekapitalets ökning till 14,500,000 kronor, som till-

fullo inbetalts.

FÖR KRONOJÄGARE.
Till extra kronojägare med arfvode tills vidare under 1913 ha förordnats:

e, kronojägaren Oskar Henriksson inom Bräcke revir frän och med 1 5 maj

;

e. kronojägaren Haldo Hansson inom Bräcke revir från och med 1 5 maj

;

förre kronlotsen Nils Magnus Lundin inom Medelpads revir från och med I juli

;

e. kronojägaren Isak Allan Wiksten inom Grönsinka skolrevir från och med I juni;

e. kronojägaren Olof Olsén inom Bispgårdens skolrevir frän och med I juli;

e. kronojägaren Wilhelm Strand inom Västra Hälsinglands revir frän och med I juli

;

e. kronojägaren Oscar Carlsson inom Klotens re\'irs Orebrodel från och med 1 aug.

Till Skogsrättare vid Hammarsebo skogsskoia har antagits e. kronojägaren

vid .Statens Skogsförsok^ianstah C. O. Gille frän och med 15 okt. 1913.

Till extra kronojägare utan arfvode: inom Hede revir har transporterats extra

kronojägaren Karl Svante Hedström i Rätans revir.

Afsked har beviljats;

kronojägaren i Malådalens bevakningstrakt af Norsjö revir Fredrik .Mbin I.iiién med
augusti månads utgång, med förordnande för e. kronojägaren Karl Ludvig Lundström att

tills vidare under ledigheten föreslå nämnda kronojägartjänst;

kronojägaren i Fryksdals bevakningstrakt af Karlstads revir Olof Persson Björkman
med juli månads utgång, med förordnande för e. kronojägaren Nils Stefanus Nilsson att tills

vidare under ledigheten förestå nämnda kronojägartj.änst

;
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extra kronojägaren i Medelpads revir, fyrmästaren å Bremön Gustaf Petrus Hägg från

och med i juli.

Tjänstledighet har beviljats:

kronojägaren i Storafvans bevakningstrakt af Arjeplougs revir O. Olofsson Holmgren
för sjukdom under ett år från och med l6 augusti 1913; vikarie e. kronojägaren Magnus
Holmgren

;

kronojägaren i Ousby bevakningstrakt af Norra Skånes revir Anders Mårtensson för

sjukdom under 6 månader från och med 1 juli 1913; vikarie e. kronojägaren Ivar Mår-

tensson
;

kronojägaren i Ovikens bevakningstrakt af Hallens revir J. Persson för sjukdom under-

2 månader frän och med den 13 juni 1913; vikarie e. kronojägaren P. O. Wiklund;
kronojägaren i Östra bevakningstrakten af Västerås revir Adolf Fredrik Storm för sjuk-

dom under ett är frän och med den i aug. 1913; vikarie e. kronojägaren C. V. Pettersson;

kronojägaren i Laxsjö bevakningstrakt af Härnösands revir I. L. Hammargren för sjuk-

dom under 5 månader från och med I aug. 1913; vikarie e. kronojägaren Johan Edvard

Ericsson.

RÄTTELSER.
I jägmästare O. Eneroths diskussionsinlägg å sid. 305—309 i förra häftet

ha tabellrubrikerna blifvit omkastade. Tabellerna införas därför åter härne-

dan med nödiga rättelser. Hed.

Tabell I.

Brh. diam.
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I hvad mån är det nuvarande extra=ordinarie=syste-

met samt sättet för rekryteringen inom skogsstaten

otillfredsställande?

I. inledande föredrag
vid Föreningens för skogsvård årsmöte i Stockholm den i april 191 3 af styrelsen för De

extra jägmästarnes förbund.

Herr ordförande, mina herrar!

Som flertalet af de närvarande torde ha sig bel<ant, ha de extra

jägmästarna nyligen gjort framställning hos Kungl. Maj:t om en begräns-

ning af extra-ordinarie-systemet inom skogsstaten. Det är för att få till-

fälle att inför denna representativa samling skogsmän framlägga de huf-

vudsakliga motiven till detta vårt steg och därjämte fä höra en allsidig

diskussion om bästa sättet att afhjälpa de nu rådande missförhållandena,

som vi begärt att få upp föreliggande ämne på dagens förhandlings-

program. Att detta beviljats, därför vilja vi nu begagna tillfället att

tacka Skogsvårdsföreningens styrelse.

Vi ha hört, att på somliga håll den uppfattningen skulle förefinnas,

att detta ämne vore af ett så kårbegränsadt intresse, att det af detta

skäl knappast hörde hemma på föreningens allmänna årsmöte. Att så-

dana yttranden kunnat fallas, visar bäst, hur illa underrättad man t. o. m.

inom skogsintresserade kretsar kan vara rörande föreliggande fråga och

dess räckvidd, och hur befogadt det \erkligen varit att få den upp till

allmän diskussion. Sant är, att vår fråga är begränsad till det intresse,

som direkt eller indirekt knyter sig till statsskogsförvaltningen, men med

denna inskränkning, kan den i mångt och mycket ställas bredvid eller

framför ett annat ämne, som tidigare diskuterats inför denna förening,

nämligen den högre skogsundervisningen. Då gällde det de blifvande

skogsmännens teoretiska utbildning, nu beskaffenheten och långvarigheten

af den praktiska fostringstid för ett mera själfständigt lifsverk, som extra-

ordinarietiden ju egentligen är afsedd att vara. Brytes och förryckes

utvecklingen på detta stadium, då är också all den omsorg och möda,

som tidigare nedlagts på skogsaspiranteiis teoretiska utbildning, förspilld.

När därför nu skogsundervisningsfrågan är lyckligt bragt i hamn, är det

SkfssvArdsfdrenmsein Tidskri/t, AUmdnna delen, iglS- 2?
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tid, mina herrar, att ägna uppmärksamheten åt skogsmännens ställning

under extraordinarie-tiden.

Vi kunna så godt först som sist fastslå, hvad vi alla veta: extra-

ordinarie-institutionen i skogsstaten har urartat. Dä vi i nuvarande

stund mot 125 ordinarie befattningsinnehafvare i skogsstaten, domänsty-

relsen, skogsläroverken etc. räkna ej mindre än 174 extra jägmästare,

som helt eller öfvervägande arbeta i statstjänst — d. v. s. 58 % af hela

kåren står på extra stat— kan man med fullaste fog tala om ett extra-

ordinarie-sjstem, som svällt ut till de onaturligaste proportioner.

Vi äro icke okunniga om att de extra jägmästarnas ställning i visst

afseende, särskildt ekonomiskt, var sämre på den tid, då de nu befint-

liga förordnandena pr år ej förekommo, men vi ha ej heller att här jäm-

föra forna och nuvarande tiders förhållanden, utan att resonera om huru de

nuvarande olägenheterna skola kunna afhjälpas. Och söker man anled-

ningen till dessa olägenheter, finner man lätt, att de ligga redan i 1889

års instruktion för skogsstaten. På samma gång, som omregleringen

samma år minskade revirens antal från 85 till 74, medgafs domänstyrel-

sen i nämnda instruktion rätt att i mån af behof anställa extra jägmästare

å distrikt, revir och hos öfverjägmästare. I 1909 års förnyade nåd.

instruktion har härtill lagts ännu en tjänst: taxatorsbefattningen, som

dock redan tidigare inrättats.

Då ingen som helst gräns för tillsättandet af extra tjänstemän blif-

vit föreskrifven, låg tydligtvis den fara nära till hands, att utvecklingen

skulle gå i riktning mot en ständigt ökad proportion extra arbetskraft,

detta enligt den allmänna lagen, att rörelsen går i den riktning, hvar-

ifrån minsta motståndet möter.

Det är också obestridligt, att extra-ordinarie-institutionen, såsom

redan blifvit framhållet i en uppsats i detta ämne är 1909, för veder-

börande — domänstyrelse såväl som organisationskommittéer — varit

ett till buds stående medel till undvikande af att i riksdagen söka genom-

drifva de nya ordinarie tjänster, som utvecklingen af statens skogshushåll-

ning dock rätteligen kraft och alltjämt kräfver.

I stort sedt har sålunda proportionen mellan extra och ordinarie

tjänster befunnit sig i oafbrutet stigande. I synnerhet har ökningen

varit stark alltsedan år 1904, dä efter inrättandet af Klotens skogsskola,

en dubbelt sä stor årskurs som förut, d. v. s. 20— 22 man i stället för

förut 10, började utgå från institutets högre afdelning, pä samma gång

som den redan några år tidigare inrättade s. k. lägre kursen fyllt större

delen af det privata skogsbrukets behof.

Och medan under den senaste i o-årsperioden, 1903— 191 2, blott

56 stycken förordnats till ordinarie tjänst, ha, så vidt vi kunnat finna,
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under samma tid allraminst i88 stycken extra jägmästare nyförord-

nats.

Som förhållandena nu fått utveckla sig ha vi, såsom förut nämnts,

kommit därhän, att 58 % af kåren stå på extra stat, och att vi ha 174
extra jägmästare i statstjänst mot inalles 125 ordinarie befattningsinne-

hafvare.

Af de 174 extra jägmästarna må nämnas följande grupper: Bitr.

jägmästare, skogstaxatorer, dikningsledare, skogsingenjörer, öfverjägmäs-

tareassistenter, förvaltare af sockenallmänningar, revirassistenter m. fl.

Af dessa extra jägmästare äro tillsammans 108 stycken förordnade för

helt år, medan återstoden, 66 stycken, endast tidvis erhålla förordnanden.

Vi finna i detta extra-ordinariesystem flera anledningar till klander:

1:0. Det synes oss orättvist och oberättigadt, att många af dessa

extra tjänster år efter år bibehållas som sådana, ehuru med dem följer

en lika fordrande arbetsbörda och samma mått af ansvar som med många
ordinarie tjänster. Så är först och främst fallet med de 4 nu befintliga

biträdande jägmästaretjänsterna, hvilkas innehafvare på eget ansvar sköta

revirdclar, som äro likaså kräfvande förvaltningsobjekt som de revir, hvilka

skötas af ordinarie förvaltare.

Själfständiga och direkt under öfverjägmästarna sorterande tjänster

inneha vidare de tre skogsingenjörerna, som i de nordliga länens kust-

område utöfva en vidsträckt, rådgifvande skogspraktik å enskilda skogar,

samt de tio skogstaxatorerna. De senare få ju dels göra värderings-

instrumenten öfver de markhembud, som göras staten, och det beror

alltså i första hand på deras omdöme, hurudan affär staten i hvarje dy-

likt fall antager eller afslår. Dels är det dessa tjänstemän, som ha att

granska och eventuellt på marken kontrollera de nyupprättade skogshus-

hållningsplaner, hvilkas föreskrifter ju i stort sedt ligga till grund för de

skogliga åtgärder, som revirförvaltarna sedan ha att utföra.

Ett jämförelsevis själfständigt arbete utföres jämväl af de extra

tjänstemän, som erhålla förordnande att utföra skogsindelningar och upp-

rättandet af hushållningsplaner. Inom parentes kan nämnas, att detta

arbete så godt som uteslutande utföres af extra jägmästare och meren-

dels af de allra yngsta bland dessa,

I närmare kontakt med sina förmän stå däremot revirassistenterna,

öfverjägmästareassistenterna och amanuenserna i domänstyrelsen, hvar-

för dessa tjänster åtminstone ha den första förutsättningen att vara ut-

bildnings- och praktiska lärlingstjänster i egentlig mening. I hvad mån
de verkligen blifva det, beror ju helt och hållet på respektive förmäns

intresse för sina underordnades utbildning och af den tid, som de kunna

afsätta för dylik instruktion.
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Om vi således finna, att den idé, som ligger till grund för hela

extra-ordinarie-institutionen, åtminstone kaji förverkligas beträffande revir-

assistenterna och kanske ett par smärre extra tjänstegrupper till, sä är

därmed icke sagdt, att assistenter böra finnas på hvarje revir eller ens i

den omfattning, som nu är fallet.

Tvärtom, när det gått så långt, att såsom nu är fallet på de 5

norra distrikten mera utearbete, t. o. m. på statens egna skogar, utföres

genom assistenter än af revirförvaltarna, kan man bli betänksam, om
detta verkligen är lämpligt. Öfverensstämmande med fordringarna på

det s. k. rena revirförvaltaresystemet är det åtminstone icke! De extra

jägmästarnas förbund har med ledning af resejournalerna gjort en ut-

redning, hur dessa förhållanden gestaltat sig år 191 1 i de 5 norra distrik-

ten. Vi skulle härur, om tiden medgåfve, kunna anföra högst anmärk-

ningsvärda saker.

Så mycket kan emellertid nämnas, att på 61 assistenter kommo
sammanlagdt 10,46g rese- och förrättningsdagar mot 5,103 sådana dagar

på 55 revirförvaltare.

Det ojämförligt mesta af det arbete på privata marker, som enligt

Lappmarks-, dimensions- och skyddsskogslagarna åligger skogsstaten,

blef utfördt af extra jägmästare; talen äro för dem 6,003 dagar mot

revirförvaltarnas 1,354. Och slutligen finner man till råga på allt, att

— allt skogsindelningsarbete oberäknadt — assistenterna på själfva stats-

skogarna haft 3,962 arbetsdagar mot revirförvaltarnas 3,723.

I 30 revir af befintliga 55, d. v. s. i öfver hälften, ha assistenterna

— vi räkna fortfarande blott å statsskogarna — flera förrättningsdagar

än revirförvaltarna, ofta högst betydligt flera, så t. ex. mer än dubbelt

så många inom Storbackens, Alfsbyns, Sorsele och V. Hälsinglands revir,

mer än 3 gånger så många i Anundsjö, Junsele och Are revir, cirka 4

gånger sä många i N. Lycksele revir och mer än 6 gånger sä många i

Vargiså revir.

Vi sammanfatta den i:sta anklagelsepunkten mot extra ordinarie-

systemet så, alt staten i stor utsträckning begagnar sig af extra arbets-

kraft för arbeten, som för länge sedan till sin 7iatur blifvit fullt ordi-

narie, och delvis på poster, som äro lika kräfvande som många ordinarie

tjänster.

I andra fall åter ha otillbörligt stora delar af arbeten, som formellt

ålegat ordinarie tjänstemän, fått utföras af extra personal. Båda delarna

finna vi oriktiga och anse, att utvecklingen inom skogsstaten i detta fall

fått stå mycket tillbaka för flertalet andra tjänstemannakårer.

2:0. Ett annat, kännbart missförhållande är det terminsarbete, som

i allt större utsträckning börjat tillämpas. Extra jägmästare förordnas
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nämligen till arbete af olika slag under längre eller kortare tid, vanligen

på sommarhalfåret — i bästa fall vår, sommar och höst — men släppas

för vintern, då de naturligtvis i regel ej kunna skaffa sig annat arbete.

För hvart år som går blir antalet dylika arbetslösa vinterliggare af de

senaste årskurserna större och större.

Afven i detta afseende har de extra jägmästarnas förbund sökt upp-

rätta en statistik, som dock ej går längre fram än till 1910. Tiden till-

låter ju ej heller, att vi ur denna utredning anföra så många detaljer.

Tydligt är emellertid, att tendensen går mot ökad arbetslöshet. Då
nämligen är 1907 blott 3 extra jägmästare i statstjänst synas drabbats af

dylik ofrivillig arbetslöshet under sammanlagdt 162 dagar och år igo8

blott 7 st. under 139 dagar, steg antalet år 1909 till 16 stycken med
sammanlagdt 778 förlorade dagar och år 19 10 till 21 med tillsammans

1,734 förlorade dagar. Sistnämnda år funnos arbetslösa inom de 4 sista

årskurserna och i medeltal drabbades hvarje arbetslös af nära 3 måna-

ders förlust.

Hvad som gör dylik ofrivillig arbetslöshet bland de extra så betänk-

lig för dem, som drabbas däraf, är, att den icke blott innebär afsaknad

af inkomster, utan också af meriter. En yngling, som genom en ogynn-

sam tillfällighet drabbas af en långvarigare arbetslöshet under ett tidigt

skede af sin tjänstemannabana, kan, tack vare denna meritförlust, sedan

alltjämt få stå bakom likåldriga kamrater med kanske mindre förmåga,

men mera tur. Det är denna predestinerande egenskap i meritberäk-

ning, som — inom parentes sagdt — gör, att man kan sätta i fråga,

huruvida den i sitt nuvarande skick verkligen är så lyckligt funnen, och

om ej i fall af väl vitsordad tjänst val enligt ren anciennitetsprincip

vore att föredraga.

Vare sig nu de extra jägmästarna på ärsförordnande bekläda tjäns-

ter, som i vikt och ansvar — men icke i lön — äro jämförliga med
de ordinaries, eller de ha en mera oviss och underordnad ställning, ett

är gemensamt för snart sagdt alla: vi känna oss med tilltagande ålder

mer eller mindre rotlösa på vår plats i lifvet utan någon riktigt varak-

tig stad, och vi blicka framåt mot den tid, då vår ställning skall bli

mera trygg och kronans kaka något litet större.

Att denna väntan synes väl lång är desto förklarligare, som många
under tiden dristat gifta sig, fått familj att försörja, ja, t. o. m. hinna

.se sina barn växa upp i skolåldern. Vi se våra forna skolkamrater

inom andra statstjänster eller i det praktiska lifvet nå positioner och

inkomster af helt annan valör än våra; de som gått den militära banan

ha i regel hunnit bli kaptener, medan vi själfva bära den enkla under-
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löjtnantstjärnan på uniformen, n. b. utan att ha en underlöjtnants trygga,

ordinarie ställning.

Och när nä vi då själfva skogstjänstemännens kaptensgrad, d. v. s.

revirförvaltaretjänst?

Ja, mina herrar under de sista lo åren har det skett vid i medel-

tal 39 72 år, men går utvecklingen i skogsstaten i samma riktning som
hittills, kommer befordringsåldern med nödvändighet att alltjämt steg-

ras. För de loo senast förordnade extra jägmästarna kan man nästan

säga, att utsikten till befordran är, h\ad fata morgana är för öken-

vandraren.

Det är ej svårt att på ett ungefär beräkna, huru stor afgången

bland de ordinarie kommer att blifva under närmaste i o-årsperiod 19 13

— 1922.

Det antal ordinarie tjänsteinnehafvare i skogsstaten, domänstyrelsen

och vid skogsläroverken, som under denna tid fylla 65 år, är inalles 28

st)-cken. Under samma tid komma ytterligare 16 upp i 60-årsåldern, då

en del väl komma att begagna sig af rätten att redan då afgå med

pension. Räknar man dessa till 8, hvilket säkert är högt tilltaget samt

antager, att i medeltal i ordinarie tjänsteinnehafvare per år dör före

inträdd pensionsålder, kommer man upp till en total afgångssiffra af 46.

Se vi nu till åldern hos de extra jägmästarna — naturligtvis räkna

vi här och i det följande blott med de verkliga statstjänstemännen — så

finner man att:

5 st. äro 40 år och däröfver,

28 » » 35—39 år,

76 » » 30—34 »

65 » » under 30 år.

Icke mindre än 109 stycken äro alltså med innevarande år uppe i

30-årsåldern eller ha tidigare passerat densamma, och af dessa kan,

försåvidt ej nya förhållanden inträda, blott 40 ä 50 räkna på befordran

inom närmaste i o-årsperiod. Ett 60-tal skulle däremot ännu vid mer

än 40 års ålder stå obefordrade. Och de senast antagna extra kunna

knappast få ordinarie tjänst med mindre än att de lyckas få dispens

från den pensionsålder, som de dessförinnan torde uppnätt!

Nu ha vi i föregående kalkyl bortsett från en faktor, som i någon

liten mån förbättrar situationen för dem, som hålla ut i det längsta,

nämligen afgångeii bUmd de extra. Denna är emellertid mycket obetyd-

lig, hvilket särskildt bör framhållas, då den åsikten förfäktats, att enskilda

skogsägare helst skulle rekrytera sina tjänstemän ur de extra skogs-

tjänstemännens led, och att det af detta skäl skulle möta hinder att be-
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räkna den behöfliga rekryteringen för sjiilfva skogsstaten. Detta anta-

gande bestyrkes icke af erfarenheten.

Af de 188 extra jägmästare, iivilka sä vidt vi kunnat finna, för-

ordnats under sista i o-årsperioden 1903— 19 12, kvarstå ännu alltjämt

156, d. v. s. 83 % i statstjänst. Af de 32, inalles 17 %, som saknas,

är I blifven ordinarie, 5 äro döda och 26 stycken, d. v. s. inalles blott

14 %, ha gått till privat eller skogsvårdsstyrelsernas tjänst. Af dessa

36 ha II blifvit länsjägmästare och blott 15, d. v. s. 8 %, gått i privat

tjänst i trängre mening. Detta är ju ett förhållandevis mycket obetyd-

ligt antal, och de som sä gjort ha i regel varit helt unga i tjänsten.

De fall, då äldre extra skogsstatstjänstemän öfvergått till privattjänst ha

under den senaste 1 o-årsperioden varit så fåtaliga, att de knappast alls

behöft tagas i betraktande. Om det öfver hufvud taget någonsin varit

fråga om en beräkning vid rekryteringen af skogsstaten, duger åtminstone

ej den ringa öfvergången till privattjänst som förevändning, hvarför man
är efter är tagit in sju extra jägmästare för tu afgående ordinarie.

Såvida ej mycket snart rekryteringen och organisationen af arbetet i

skogsstaten omlägges på ett sätt, som svarar mot det verkliga behofvet,

komma skogsstatstjänstemännen efter hand att alldeles sjunka ned under

den samhällsnivå, mot hvilken deras högre utbildning dock svarar. Att

detta i längden skulle lända till stor skada för hela landets och speciellt

statens skogsbruk är väl ganska klart. Redan under nuvarande förhål-

landen fordras det otvifvelaktigt en ovanligt stark och tålmodig natur

för att ej taga allvarlig skada i anseende till sinnets spänstighet och

förmåga af initiativ och själfständigt handlande.

Om en målmedvetet ledd utveckling af dessa värdefulla egenskaper

kan det ju under nuvarande förhållanden ej alls vara tal.

Det är klart, att de extra jägmästarna under sådana förhållanden,

som de nu rådande, med en viss otålighet blicka mot framtiden och

med största intresse följa det utredningsarbete, hvilket man hoppas skall

fä en ny utveckling inom skogshushållningen till följd och på samma
gång medföra ljusare utsikter för oss själfva. Ett sådant flerårigt och

länge motsedt utredningsarbete framlades med Norrländska skogsvårds-

kommitténs betänkande förlidet år. Då de riktlinjer, beträffande skogs-

statens organisation, som däri skisseras, f. n. äro den enda fasta punkt,

man har att hälla sig till, då man talar om framtiden, är det tillbörligt

att i detta sammanhang närmare diskutera denna del af betänkandet.

Hvad som först frapperar är den lättvindighet, hvarmed hela stats-

skogsskötselns behof och utvecklingsmöjligheter afifärdats. Här ha vi

litet hvar gått och hoppats på att fä se siftVor och utredningar, som,

om de verkligen blifvit gjorda, ej kunnat undgå att styrka det allbekanta
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förhällande, att statsskogsbruket mångenstädes med fördel kunde bära

en ökad intensitet. På mer än en plats i vårt land förfaras nu af brist

på organiserande arbetsledning stora värden snart sagt vid allfarsvä-

garna. Men något försök till utredning af dessa förhållanden har ej

blifvit gjordt.

Rörande behofvet af förvaltningspersonalens ökning yttrar kommit-

tén följande: »Till följd af i annat sammanhang väckt förslag om, att

det bestyr med handhafvande af den enskilda skogslagstiftningen, som

för närvarande åligger revirförvaltningarna, skulle aflyftas från dem och

öfverlämnas åt särskilda skogstjänstemän, har kommittén ej ansett nödigt

att hemställa om någon delning af nuvarande revir. Genom ett anta-

gande af det omnämnda förslaget anser kommittén nämligen, att den

för utförande af de revirförvaltningarna nu åliggande göromålen helt

visst otillräckliga personalen erhåller den förstärkning, att någon ytter-

ligare sådan i och för revirförvaltningens handhafvande icke erfordras.»

Redan den lilla utredning, som de extra jägmästarnas förbund gjort

med tillhjälp af resejournalerna, skulle upplyst kommittén om, att det

arbete, som åligger skogsstaten å privatskogarna, redan nu såtillvida är

aflyftadt från revirförvaltarna, som det till allra största delen utföras af

extra tjänstemän. Såsom förut blifvit nämndt komma på dessa c:a 6,000

förrättningsdagar af detta slag, men blott 1,330 på revirförvaltarna. I 7

stycken revir visa resejournalerna, att allt utsyningsarbete å privatskogar

utförts af extra jägmästare, och i ytterligare 14 revir ha revirförvaltarna

befattat sig med dylikt utsyningsarbete under färre än 10 dagar. De
revirförvaltningar, som isynnerhet haft omfattande privatskogsutsyningar

att utföra, äro också rundligen försedda med assistenter just för detta

ändamål. För år 19 13 ha sålunda Öfre Byske, Norsjö, Piteå, N. Lyck-

sele, Åsele och Kjurholms revir hvardera 2 helårsassistenter och Burträsks

och Jörns revir ha hvardera 3. Under längre eller kortare tid pä som-

marhalfåret anställas dessutom i stor utsträckning mera tillfällig arbets-

kraft. Så t. ex. visa resejournalerna för år 191 1, att i själfva verket 2

eller flera assistenter varit i farten inom icke mindre än 23 revir, inom

Bjurholms t. o. m. 7 stycken.

Vi vilja med detta ha visat en sak, som icke gärna borde kunnat

undgå skogsvårdskommitténs uppmärksamhet, nämligen att det mesta

bestyret med utsyningsarbetena å privat mark redan nu utföres af särskild,

extra arbetskraft, som bildar en slags oformlig utväxt å vissa revirs för-

valtningar. Lösbrytes nu detta arbete och den personal, som speciellt

sysslat därmed från reviren, influeras arbetet å statskogarna i mycket

ringa mån häraf.

Alldeles oberörda af en dylik reform skulle i hvarje fall de 7 ä 8
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revir i de 5 norra distrikten blifva, som ej ha något alls eller ytterst

ringa utsyningsarbete af nu nämndt slag. Bland dessa revir råkar just

att befinna sig ett, där vi speciellt veta, att revirförvaltaren kan vitsorda,

att förhållandena påkalla revirdelning, nämligen Hräcke revir. Säkerligen

råda likadana förhållanden på mänga andra håll, i hvilket hänseende vi

f ö. kunna hänvisa till byråchefen Kinbergs reservation i kommittébetän-

kandet. Byråchefen Kinberg nämner bland revir, som böra delas, Asele,

N. Lycksele, Österdalarnes och Malmesjaurs, och att denna delning är

af behofvet högeligen påkallad.

Kommittémajoritetens underlåtenhet att ingå på någon som helst

utredning om behofvet af revirdelning är, som sagdt, påfallande. Den

finner sin förklaring i ett yttrande af f. d. kommittéordföranden vid skogs-

mötet förlidet år. Han yttrade då bland annat: »Då man betänker, att

kommittén måst föreslå inrättandet af 16 nya ordinarie ingenjörsbefatt-

ningar, hvilka kräfva aflöningar, motsvarande ordinarie jägmästares, är

det väl alldeles gifvet för den, som känner sådana här organisations-

frågors behandling af statsmakterna, att det vore absolut lönlöst att

komma fram med för stort förslag på en gång. Man får kort och godt

lof att försöka rätta mun efter matsäcken. När man kommit därhän,

att den väsentligt ökade personalen i alla grader åstadkommit en ökad

intensitet och därmed ökad afkastning för statens skogar, då är tid-

punkten inne att vända sig till Kungl. Maj:t och Riksdagen för att få,

hvad man ytterligare kan behöfva. Förr är det icke att tänka på att

få ett jakande svar.»

Vi drista oss i alla fall att undra öfver, om det kan vara riktigt,

att en kommitté, på sätt som här tydligen skett, låter leda sig af poli-

tiska, snarare än skogliga motiv. Politiska skäl må / högsta instansen

influera på ett ärendes behandling, men att man redan på ett förbere-

dande utredningsstadium tillåter sig att spekulera i statsmakternas sanno-

lika beslut och undanhåller dem vissa fakta, finna vi ytterst betänkligt.

Kommittéordföranden kallar detta förfarande att rätta mun efter mat-

säcken. Det finns ett annat gammalt talesätt, som ännu bättre passar

in på detta fall — att vända kappan efter vinden.

Äfven de villkor, som uppsättas för personalens ökning, finna vi

ganska egendomliga. Afkastningen frän statsskogarna har ju faktiskt

under senaste tiden starkt stigit. Ar 1901 var brutto- och nettoaf-

kastningen respektive 7 3/_, millioner och 5 72 millioner kronor, för år

1911 utgjorde motsvarande tal 12 3/4 millioner och 7 '/a millioner kronor.

Hvad kan man då mer begära, och hvilka underverk väntar man

af vår redan nu orimligt hårdt pressade revirpersonal, som blott och

bart hvad statsskogsstämplingarna angår får bära en 2- ä 3:dubbelt större
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arbetsbörda, än hvad tyskarna hälla för normalt! Vore det fråga om
att öka produktionen i en fabrik, finge man väl /öri'^ öka arbetskrafterna

eller i hvarje fall arbetsefifekten och sedan vänta på den häraf inflytande

större vinsten. Här begär man, att verkan skall komma före orsaken.

Beträffande själfva revirförvaltningen, så har norrländska skogsvårds-

kommittén tänkt sig, att ökningen af arbetskrafterna för en tämligen

lång framtid i stort sedt skulle falla på den del af personalen, hvilken

är underordnad revirförvaltarna, således på assistenter och kronojägare.

Såsom det redan vid förra skogsmötet framhölls, vore denna anordning

i sak något helt annat än det rena revirförvaltaresystem, som kommittén

på en del andra ställen i betänkandet så behjärtansvärdt talat för. Det

blefve hvad tyskarna kalla »revirförstersystemet», och att införa det här

i Sverige, vore att leda utvecklingen stick i stäf mot den riktning, hvari

den gått i alla tyska stater -— låt vara under mycken kamp och med

växlande hastighet.

Beträffande de extra jägmästarnas ställning, så berör ju kommitténs

förslag blott skogsingenjörernas och revirassistenternas. Att de förra

enligt kommitténs förslag skulle ökas till i6 ordinarie, räkna vi tydligt

vis som en vinst.

Hvad revirassistenterna angår, har kommittén föreslagit, att de åt-

minstone till en del skulle ställas på ordinarie stat. De skulle då komma
upp till en högsta lön -f tjänstgöringspengar af tillsammans 3,300 eller

3,500 kronor. Vid tjänstgöring å reviret, säger kommittén, borde er-

sättning utgå enligt därför särskildt gällande stadganden, hvarmed man

väl får förstå, att det nuvarande dagarfvodet på 6: — kr. i Norrland

skulle bibehållas.

Kommitténs förslag kan vid första anblicken tyckas innebära en

del fördelar, men sedt i samband med förslaget i dess helhet är det allt

annat än tilltalande. Såsom förut nämnts, gifves det f n. i skogsstaten

åtskilliga extra tjänstemannagrupper, som ha en väl afgränsad och rela-

tivt själfständig tjänstgöring; om dessa hade kommittén gjort väl i att

föreslå deras försättande på ordinarie stat, hvilket emellertid skett blott

beträffande skogsingenjörerna. Helt annat är förhållandet med revir-

assistenterna. Dessas verksamhetssfär är ej skarpt begränsad mot revir-

förvaltarens, utan ingriper tvärtom öfverallt i dennes. Assistenten är

att anse som en lärling och samtidigt en hjälp åt revirförvaltaren, och

vi fasthålla vid det krafvet, att antalet assistenttjänster i skogsstaten ute-

slutande bör bestämmas med hänsyn till det verkliga rekryteringsbehof-

vet, d. v. s. af antalet afgående tjänstemän, och med hänsyn till den

tid, som en dylik praktisk utbildning kan kräfva. Grundfelet i kom-

mitténs uppfattning är, att den anser, att man utan vidare skulle kunna

I
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mellan revirförvaltaren och kronojägaren inskjuta en fast och beständig

mellanlänk af f. ö. samma utbildningsgrad som revirförvaltarens egen.

En sådan mellanlänk finnes det icke rum för i ett rent revirförvaltare-

system, och sunda förnuftet säger, att en dylik anordning i många fall

skulle ge anledning till elakartade konflikter.

Inrättandet af dylika tjänster innebure också såtillvida en stor fara

for skogsstatens blifvande utveckling, att det sedan helt säkert blefve

ytterligt svårt att få några nya revir. I stället skulle man alltjämt —
alldeles som kommittén föreslår det för den närmaste tiden — blott få

se de billigare assistenttjänsterna ökas mer och mer i förhållande till

antalet revirförvaltare. Som oundviklig konsekvens häraf måste följa,

antingen att befordringsåldern till revirförvaltare skulle blifva mycket

hög, eller också — om man kastar öfverbord allt hvad anciennitetsprin-

cip heter — att en mycket stor del af skogsstatstjänstemännen öfver-

hufvud taget måste stanna i assistentsgraden för lifstiden. Då frågar

man sig ovillkorligen: »Anser kommittén verkligen, att den slutlön, som

föreslagits, och som alltså blefve den definitiva för många, är skälig för

en statstjänsteman, som kostat på sig en så dyr och långvarig utbild-

ning?») Härpå, mina herrar, måste man svara ett obetingadt nej! Vi

kunna nämligen lätt räkna upp en lång rad statstjänstemän ur andra

kårer, som redan med realskoleexamen eller därmed jämförlig utbildning

som grundval komma upp i högre löner.

Folkskollärarna här i Stockholm komma nästan alla öfver 4,000

kronor;

riksbankens kontors och kassaskrifvare ä huf\'udkontoren äro vid i

genomsnitt 35 års ålder uppe i 3,800 kronor;

å afdelningskontoren äro kamrerarna vid 38 års ålder uppe i 4,700

kr. och nå i sista lönegraden till 5,700 kr.;

kassörerna få vid sin anställning vid i medeltal 31 å 32 år 3,200

kr. och nå vid 37 å 38 år till 4,000 kr. (felräkningspengarna oberäknade);

registratorer och bokhållare nå vid 34,4 år 3,400 kr:s lön;

i telegrafstaten komma kontrollörerna upp till 5,000 å 5,500 kr:s

lön, kommissarierna till 3,800 kr. (förutom provisioner) och assistenterna

till 3,400 kr.

I posten nå postmästare af olika klasser en slutlön, varierande mel-

lan 4,700 och 7,000 kr.;

i:sta postexpeditörer nä 4,400 och postexpeditörer 3.800 kr.

Det vittnar sannerligen icke om stor aktning för skogsmannens yrke

och utbildning, att kommittén kunnat föreslå, att många af de från skogs-

högskolan utgångna borde få nöja sig med slutlöner, som äro mindre

än nyssnämnda tjänstemannakategoriers, hvilkas utbildning är ojämför-
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ligen kortare och mindre, för att ej tala om att skogsmannens yrke är

långt mindre mekaniskt och ställer vida större kraf pä en mångsidig

omdömesförmåga. I privat tjänst ha ju redan de tjänstemän, som utgått

från skogsinstitutets lägre kurs, enligt en utredning af kungl. domän-j

styrelsen från år 1909, kommit upp tilU i medeltal 4,300 kr:s lön, natura-

förmåner oberäknade.

Pä grund af alla förutnämnda skäl anse vi, att en utveckling a

vårt statsskogsväsen i den riktning, norrländska skogsvårdskommittén

skisserat, vore synnerligen ödesdiger och i längden absolut oförenlig med

fordran på en homogen och högskolebildad förvaltningskår, om hvars värde

man dock efter hand blifvit enig inom alla kulturländer. När nu så

lyckligt är, att också Sverige sedan lång tid tillbaka åtnjutit förmånen

att ha en dylik enhetlig kår, skall man ej med berådt mod undergräfva

lifsvillkoren för dess fortbestånd. Allra mest inkonsekvent förefaller ett

dylikt steg att vara omedelbart efter det man ordnat det till det bästa

för vår skogsundervisning och beredt rum för flera skogsstuderande

än förut.

Hvad vi här haft att säga har hufvudsakligen format sig till en

redogörelse för de nuvarande förhållandena samt en kritik af desamma,

häri inbegripet norrländska skogsvårdskommitténs förslag, som ju varit

afsedt att utpeka den kurs, som närmast bort tagas. Vi ha nämligen

haft en stark känsla af, att obekantskapen om verkliga förhållandena

äfven bland den skogsintresserade allmänheten fortfarande varit mycket

stor, och att det i främsta rummet gällde att väcka och visa, hur ohåll-

bart det nuvarande systemet i själfva verket är, och hur föga vinst, som

Norrländska skogsvårdskommitténs förslag lofvat i detta afseende.

Beträffande de positiva förslagen, så kunna de i korthet samman-

fattas så:

Arbeten, som blifvit af fullt stadigvarande natur, böra utföras af

ordinarie tjänstemän. Den fasta skogspersonalens utveckling måste därför

städse hålla jämna steg med de ständigt växande krafven å ökad inten-

sitet inom skogsbruket, som betingas af näringslifvets och kommunika-

tionernas snabba utveckling.

Rekryteringen bland de extra bör ständigt svara mot afgången

bland de ordinarie, och proportionen mellan dessa båda tjänstemanna-

grupper bör fastställas enligt sädana principer, att befordran till själf-

ständig, ordinarie tjänst kan infalla vid en betydligt lägre medelålder

än den nuvarande.

Huru ett förslag till tjänstereglering, som skulle föra till detta mål

i detalj skulle gestalta sig, kunna vi gifvetvis ej här framlägga, då ut-

redningsarbeten i långt större omfattning, än hvad de extra jägmästar-
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nas förbund hunnit eller lämpligen kunnat utföra, delvis måste ligga till

grund härför.

Det talas i våra dagar sä vackert om entusiasm och intresse för

skogarna — ja denna entusiasm och detta intresse är tillfinnandes icke

minst bland de extra jägmästarna, men man lefver i längden icke på

entusiasmen för en sak. Det är helt säkert en ovärderlig vinst för sta-

ten att ha en för sitt yrke varmt intresserad tjänstemannakår — ty när

alla dra åt samma håll, blir resultatet äfven godt — men staten borde

löna godt med godt och framför allt tänka på att organisera sina tjänst-

görande kårer så, att entusiasmen hos desamma icke finge slockna, utan

fast mer slå ut i full låga.

För vår del vilja vi endast uttrycka en förhoppning om, att den

dag snart måtte komma, då den åsikten bland de styrande skall göra

sig gällande, att med omsorgen ont de svenska statsskogarna oupplösligt

är knuten omsorgen om deras personal.

II. Diskussion.

Hofstallmästare Tamm: Jag skyndar mig ;itt förutskicka den anmärknin-

gen, att jag hade begärt ordet långt innan föredraganden kommit till den

del af sitt anförande, dä han använde några kraftuttryck emot norrländska

skogskommittén och särskildt dess ordförande, hvilka — lät vara att de kanske

vore befogade — säkerligen icke i längden tjäna till att bevisa den sak, som

därvidlag behöfver visas. Nej, jag hade begärt ordet redan förut för att säga,

att jag sä långt ifrån vill bestrida, att föredraganden hade rätt, då han fram-

ställde sina klagomål öfver nuvarande förhållanden, att det väl tvärtom synes

mig alldeles klart, att större delen af den skogspersonal, som fortfarande står

på extra stat, måste så snart ske kan föras in i bättre och för dem drägli-

gare förhållanden. Jag är således i det afseendet fullkomligt ense med ho-

nom, men jag kan icke låta bli att se framtiden något ljusare än jägmästaren

af Wahlberg gjorde i sin framställning. Han erkände ju, att i det sä mycket

kritiserade kommittéförslaget dock fanns en liten ljuspunkt, nämligen bestäm-

melsen om den tjänstemannakär, som vi föreslagit för handhafvande af de

enskilda skogarna. Men då han påstod, att det endast var en lättvindighet

af kommittén, att den icke såsom en del af dess ledamöter gjort gått in för

att föreslå revirdelning redan nu, vill jag svara: det är med fullt klar afsikt,

som kommittén gått pä den vägen, därför att om man skall kunna föreslå

en revirdelning med fullgod motivering, måste man väl också ha reda på

förvaltningsobjektet, revirets skog in i de minsta detaljer. Man måste känna

kapitalet och dess afkastningsmöjlighet, och jag behöfver icke ingå pä några

detaljer tor att kunna säga, att endast om detta förvaltningsobjekt redan nu

är moget för en mera intensiv drift, då är en reviruppdelning pä flera ordi-

narie revirförvaltare motiverad, eljest är den det icke. Hela värt betänkande

genomandas af en klagan öfver bristen pä kunskap i detta afseende, och vi

hafva lagt — kommittémajoriteten åtminstone — hufvudvikten i hela betan-



4 I 4 DISKUSSION.

kandet på att visa, att så snart som möjligt bör den bristande vetskapen er-

sättas med en verklig kunskap. Skälen härför ha vi sökt visa genom den

ganska ingående motivering, vi gifvit åt den ta.xeringsbyrå vi föreslagit inom

domänstyrelsen. Vi ha trott att först sedan denna taxeringsljyrå kommit i

verksamhet och man där fått reda på hvad man har inom de olika reviren,

först då är man färdig att med sakkunskap och verklig pondus kunna föreslå

den revirdelning, som förr eller senare och ju förr dess hellre måste komma
till stånd. Därmed är jag inne på något som jag icke tror kan bestridas,

nämligen att den enda myndighet, som är kompetent att i detta afseende

inför statsmakterna framlägga ett verkligt grundadt förslag till ny erforderlig

indelning af reviren är domänstyrelsen. Men detta blir domänstyrelsen först

sedan den genom en forcerad taxering af statens skogar erhållit en mera

ingående kännedom om dessa, än hvad den kan hafva i närvarande ögon-

blick. Uå inträder — och låt mig säga, att jag hoppas, att detta skall in-,

träda snart — det stora behofvet af personal på ordinarie stat. Inom pa-

rentes sagdt vill jag säga, att just denna taxeringsbyrås inrättande, och sär-

skildt dess stora arbeten ute i markerna skola gifva en tillfällig hjälp åt dem,

hvilka, såsom herr af Wahlberg påpekade, lida af de sorgligaste förhållandena,

den rena arbetslösheten, som kanske tre månader af året drabbar de färdiga

unga jägmästarna.

Tiden är nu långt framskriden och jag skall endast be att få ge min

anslutning till -de slutord, som herr af Wahlberg använde, då han sade, att

de arbeten, som inom skogsväsendet blifvit af konstant natur, de skola också

af ordinarie tjänstemän utföras. Ja, det är just kärnan i det hela. Det ar-

bete, som drifvits och visats vara af konstant natur skall af ordinarie befatt-

ningshafvare utföras, men jag kan icke tro, att man bör begära, att staten

skall för sådana mera tillfälliga arbeten, om hvilka man icke vet, huruvida

de skola räcka längre, använda sig i stor utsträckning af ordinarie tjänste-

män. Emellertid, herr af Wahlberg, jag är alldeles öfvertygad om, att de

synpunkter och önskemål, som extra jägmästarnas förbund framlagt, äfven

skola hos Riksdagen vinna vederbörligt beaktande, och jag tror icke, att her-

rarna behöfva vara så förfärligt rädda för den enda kommitté, som hit-

tills berört frågan — norrländska skogsvärdskommittén — om den i herrarnas

ögon skulle råkat uttrycka sig illa. Det sitter nu en kommitté för södra de-

larna af landet, men jag föreställer mig, att det stora behofvet af ordinarie

jägmästare förefinnes där i högre grad än i Norrland, dä vi där hafva lagt

den för sakens bedömande absolut nödvändiga skogsuppskattningen bakom

oss. Jag vill därför trösta föredragshållaren med, att jag icke tror det ligga

någon så stor fara för hans och hans kamraters framtid uti den norrländska

skogsvårdskommitténs betänkande. Vill man läsa hvad där står och icke

konstruera upp någon bild genom att sammanfoga lösryckta delar, så skall

man icke däri finna något som ställer sig hindrande i vägen för de extra

jägmästarnas berättigade anspråk.

Jägmästare Holmgren: Revirdelning motiveras enligt mitt förmenande

endast af behofvet. Erfordrar skogsskötseln revirens delning, då uppstå nya

tjänster, då ordnas af sig själft till en viss grad rekryteringsförhällandena i

skogsstaten. Det måste därför vara af den allra största vikt för föreliggande

fråga att utreda, huruvida det kan anses vara någonting att göra ät våra
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skogar utöfver, hvad som nu göres. För att söka visa, hur det förhäller sig

i detta afseende, särskildt i Norrland, är det. som jag tagit till orda.

Så länge jag tillhört skogsstaten, kan jag erinra mig, att man ansett, att

statens skogar i det stora hela bort skötas långt bättre, än hvad som varit

fallet, hvilket bland annat ansetts vara beroende på för stora revir, för liten

personal och för små anslag. Detta påstående har upprepats oupphörligt, än

af den ene, än af den andre, tills statsmakterna ändtligen år 1907 ansågo

tiden vara mogen för att tillsätta en kommitté med uppdrag, »att verkställa

utredning angående de åtgärder, som kunde böra vidtagas för att åstadkomma

en rätt vård af kronans och de under skogsstatens tillsyn ställda skogarna i

Norrland och Dalarne» samt att »inkomma med de förslag, till hvilka den

verkställda utredningen kunde föranleda», Man hade sålunda nätt det till-

fälliga målet, igångsättande af utredningen. Under den period af nära fem

år, som nu följde, intill dess kommittén den 16 mars 19 12 afgaf sitt betän-

kande, fingo alla frågor rörande statsskogarna, deras förvaltning och skötsel

hvilu. Att under den tiden väcka och dryfta ett förslag i ämnet ansågs vara

att föregripa den väntade utredningen, som man hoppades skulle öppna nya

knappast anade vägar till en storartad utveckling af statsskogsförvaltningen.

Så kom det efterlängtade betänkandet. Förhop])ningarna .svekos. Lejonparten

af betänkandet afhandlade enskildas skogar, endast i en mindre del behand-

lades .statsskogsförvaltningen. De frågor, som gifvetvis äro grundläggande för

den framtida skötseln och förvaltningen af statens skogar, har kommittén an-

tingen alltför flyktigt eller ock alldeles icke berört.

Kommittén finner revirdelning obehöflig, därför att kommittén föreslagit,

att enskildas under statskontroll ställda skogar skulle förvaltas för sig af sär-

skilda tjänstemän. Dä kommittén ej företer någon utredning, huru en dylik

åtgärd kommer att verka på statsskogsförvaltningen, måste det sålunda be-

traktas som en lycklig slump, om revirens omfattning fortfarande blir den

lämpliga. Att efter senaste revirreglering mycket stora skogsarealer kommit

i den ställning, att de nu kunna underkastas rationell vård, bekymrar ej kom-

mittén, och detta äfven i sädana trakter af Norrland, där enskildas skogar

under statskontroll så godt som totalt saknas.

Jag kan icke finna att kommittén nöjaktigt utredt någon af de för en

framtida rationell vård af statens skogar grundläggande frågorna.

Jag tar mig friheten här uppräkna en del af dessa frågor:

1:0) Huru stor areal af statsskogarna ligger nu så till, att rationell eko-

nomisk vård där är möjlig?

2:0) Hvar är denna areal belägen?

3:0) Hvaruti har man att söka anledningen till, att vissa delar af statens

skogar ej kunna skötas rationellt?

4:0) Huru böra hindren för en rationell skogsvård undanröjas?

5:0) Huru stor procent af bruttoinkomsten af skogarna bör i stort åter-

föras till skogsmarken, där en rationell vård är möjlig, och där den icke är

möjlig?

6:0) Bör afverkningen af den öfveråriga, ovä.xtliga skogen forceras och

i så fall, hur bör detta ske, så att skogsvården med tiden löper in i nor-

mala fåror?

7:0) Huru stort bör ett revir ungefär vara, huru stor en bevakningstrakt,

då rationell vård af skogen är möjlig, dä sådan vård icke är möjlig?
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Allt detta är frågor, som utan allt för stora svårigheter kunna utredas.

Utredning af alla dessa och likartade frågor är grundläggande för stats-

skogarnas skötsel och i andra hand för revirdelningen. Det är därför att

beklaga, att kommittén icke på nöjaktigt sätt utredt en enda af dessa frågor.

Allmänna resonemang utan påtaglig slutkläm karaktärisera betänkandet i den

del, som berör statsskogarna. Jag undantar då naturligtvis det för mig syn-

nerligen tilltalande organisationsfönslaget.

Frågan om statsskogarnas framtida försaltning står sålunda enligt min
uppfattning allt fortfarande öppen. Ingen kan bestrida, att skogarna i det

stora hela icke skötas pä ett utomordentligt sätt, ingen kan visa, att reviren

i det stora hela äro för stora. Kommittén har visserligen sagt, att vi lägga

ned för litet pä skogsmarken i förhållande till hvad vi taga, och att vi af-

verka för litet gammal urskog, men kommittén säger oss ej, huru mycket vi

böra lägga ned, och huru mycket vi böra afverka af den gamla skogen. Vi

som hålla före, att oerhördt mycket är att göra vid Norrlands-skogarna, att

afkastningen genom tillvaratagande bland annat af det, som nu förfares,

afsevärdt kan ökas, och detta framför allt genom personalens förstärkande

och revirens rationella delning, vi kunna icke i någon mån stödja våra på-

ståenden pä skogsvårdskommitténs betänkande. \i måste då hvar och en i

sin stad vittna om, hvad som inom hvars och ens verksamhetsområde af oss

anses böra fordras för skogens rationella skötsel.

Bräcke revir, som förvaltas af mig, är ett af Norrlands mindre revir,

omfattande endast 27,700 hektar, belägna inom ett område af cirka 55 kvad-

ratmil. Reviret är i afseende på afsättningsförhållandena ett af de mest väl-

belägna i Norrland. Med undantag af hvad som gäller inom en del smärre

områden, kunna alla virkesdimensioner med afsevärd ekonomisk fördel afsättas.

Den afgjordt största massan af skogen är oväxtlig, öfverårig gran, mera un-

dantagsvis tall. Denna uråldriga skog saknar i det stora hela förmåga att

föryngras, eller ock är denna förmåga ytterst ringa.

Någon egentlig skogsvård har aldrig bedrifvits på re\iret med undantag

af den lilla början, som gjordes af min företrädare. A reviret hade sedan

gammalt sammansparats massor af gammal grof, öfvermogen skog, som under

de sista 6 ä 7 åren måste afverkas, innan egentlig skogsvård kunnat införas.

Reviret afkastade brutto är 19 10 323,000, är 191 1 533,000 och är 1912

440,000 kronor, eller i medeltal för de tre åren 432,000 kronor. Förvalt-

ningsförslagen för åren 191 1— 13 uppgå till respektive 65,000, 94,000 och

114,000 kronor. Under de senaste tre åren ha ä revirets kronoparker ned-

lagts o, g procent af bruttoafkastningen pä skogsodling samt 1,6 jjrocent å

dikning. Dä dessa arbeten i stort sedt varit de enda, som gått ut på ren

skogsvärd, hafva sålunda 2,5 procent kommit marken till godo. Då skogarna

till mycket stor del äro öfveräriga, ofta saknande reproduktionsförmåga, kom-

mer gifvetvis framtiden att medföra synnerligen omfattande kulturer.

Gallring af unga och medelålders bestånd har endast under de tre se-

naste åren förekommit. Ar 1912 gallrades omkring 60 hektar. Då använd-

bara hushållningsplaner ännu saknas ä de flesta af revirets skogar, kan jag ej

med visshet angifva den areal af skog, som är ogallrad och i behof af gall-

ring. Jag uppskattar emellertid denna areal till minst 3,000 hektar. Om
60 hektar gallrades hvarje år, skulle det sålunda taga 50 år, innan genom-

gallring skett. Att staten härvid lider en afsevärd förlust, dels därigenom,
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att en stor massa virke, som skulle kunna omsättas i penningar förfares, dels

genom att den efter gallring ökade tillväxten uteblir, är ju uppenbart.

Bortseende frän en del äldre mer ofullständiga myrdikningar har ä reviret

dikning utförts under de fyra senaste åren med en blygsam summa af om-

kring 4,000 kronor per år, hvarför afsevärda arealer äro i behof af dikning.

A Bräcka revir finnas för närvarande anställda, en revirförvaltare, en

assistent, 4 ordinarie och 3 extra kronojägare, och jag vägar påstä, att samt-

liga äro så upptagna af sin tjänst, att man rimligtvis ej kan begära mera af

dem, hvarför en utveckling med nuvarande personal för framtiden är omöjlig.

Af hvad sålunda anförts synes mig otvetydigt framgå, att i)å reviret

gifves arbete för alldeles säkert tvä jägmästare och åtskilliga kronojägare ut-

öfver hvad som redan finnes. Detta är ej heller orimligt, då reviret är 191

1

lämnade större bruttoafkastning än hela östra distriktet är 19 10.

Dä det emellertid måste anses olämpligt, att reviren, där rationell skogs-

vård kan bedrifvas på sä godt som hvarje kvadratmeter, äro så stora, att de ej

kunna skötas med en utan fordra två eller flera assistenter, kräfver äfven det

lilla Bräcke revir alltför väl en delning. Jämför jag revirets areal med are-

alen af sydländska revir, där afsättningsförhållandena ej äro en bit bättre än

å Bräcke revir, finner jag, att detta är flera gånger större än dessa, allt under

det praktiskt taget så godt som allting ännu återstår att göra på Bräcke

revir, medan åtminstone det gröfsta arbetet är imdanstökadt på de sydländska

reviren.

Om jag också icke härmed lyckats visa, att reviret bör delas, sä har jag

åtminstone, synes det mig, visat, att en utredning är af behofvet påkallad.

Men äro förhållandena på detta revir sädana, som jag skildrat dem, äro de

sannerligen icke stort bättre i andra delar af Norrland.

Jägmästare Wibeck: Jag vill blott fästa uppmärksamheten pä den af hof-

stallmästare Tamm framkastade förhoppningen, att en mängd extra jägmästare

skulle komma att användas af den nya skogstaxeringsbyrån, som ställts i

utsikt. Större delen af de extra jägmästare, som icke hafva årsförordnande,

hvilka f. n. uppgå till c:a 66 stycken, äro redan sysselsatta med skogsindel-

ningsarlieten. Jag kan icke inse, att i det afseendet någon särskild förändring

kommer att inträda, äfven om skogstaxeringsbyrån kommer till stånd.

För öfrigt skall jag blott be att få framdraga några siffror, belysande

förhållandena inom vissa skogsstater i Tyskland. Där är det nu så, att rekry-

teringen inom skogsstaten sedan lång tid tillbaka har fattats såsom ett verk-

ligt skogspolitiskt problem, hvilket knappast kan sägas vara fallet hos oss.

Man finner på många ställen inom den tyska skogslitteraturen kalkyler öfver

detta ämne. Dylika kalkyler upprättades t. ex. är 1902 af professor Biihner.

Han ansåg redan då, att förhållandena i Baden voro mycket ofördelaktiga.

Där hade sä småningom 46 procent af skogstjänstemännen kommit att stå pä

extra stat, under det att 54 procent voro ordinarie. I Sverige är motsvarande

siffra icke 46 procent, utan 58 procent, således råder här ett mycket större

missförhållande. 1 Sachsen stod vid samma tidpunkt 42 procent af kåren

såsom extra, i Elsass-Lothringen 35 procent, i Preussen 33, i Hessen 31

procent och i Wiirtemberg 24 procent — allt siffror, hvilka genomgående
äro afsevärdt lägre än hos oss. Så snart de extra ordinaries antal i respektive

stater tenderat till att stiga, har oppositionen blifvit mycket stark. Såsom en

Skogsvårdsfortnirigrtis Tidskri/t. AIlwäntKt dtltn igi3%
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följd af denna opposition hafva i ett flertal stater ganska tidigt förhållandena

reglerats på så sätt, att nian varit mån om att antalet intagna extra ordinarie

icke fått öfverskrida antalet afgående ordinarie. I Preussen, där antalet ordi-

narie skogsstatstjänstemän är cirka 900, hafva icke flera än 48 extra fått in-

tagas per år. I Bayern, där antalet ordinarie är 450, har de nyantagnas

antal varit 23. Då fråga förelåg att förflytta skogshögskolan från Aschaf^en-

burg till Miinchen motiverades flyttningen med att man blott skulle behöfva

intaga 10 skogselever per är. Detta må nu visserligen snarare ha varit en

förevändning än ett verkligt motiv, ty afgångsprocenten har sedan visat sig

vara så stor, att man i verkligheten behöfver taga in 18 per är, såsom nu är

fallet.

Jämför man emellertid dessa siffror med våra egna — c:a 20 skogselever

pr år på en skogsstat om 125 ordinarie, är skillnaden mycket påtaglig.

Vidare är det värdt att taga fasta på de mycket oegennyttiga åtgärder,

som preussiska staten gjorde för 8— 10 år sedan. Trots att principerna för

rekryteringen, som sagdt, voro ganska stränga, hade befordringsåldern i alla

fall då efter hand kommit upp till 3g år, och ansågs dä naturligtvis .såsom

orimligt hög. För att ändra detta öfverförde preussiska regeringen i ett slag

200 jägmästare frän extra till ordinarie stat med titeln revirtörvaltare utan

revir. Genom denna åtgärd ha befordringsförhällandena efter hand blifvit

ganska goda i Preussen. Befordringsåldern har gått ned till 35 ä 37 år, och

om några är räknar man, att den skall vara nere i 30 ä 33 är. Detta enligt

hvad professor Metzger upplyst.

Samtidigt hafva vi erhållit upplysningar af professor Endres rörande för-

hällandet i Bayern i samma afseenden. Befordringsåldern är där hög, c:a

39 år. I olikhet mot i Preussen, där alla forstassessorer gå fram till revir-

förvaltaretjänst, är detta icke fallet i Bayern, där endast de, som ha de två

högsta hufvudbetygen i afgängsexamen blifva Oberförster och Forstmeister.

Men en väsentlig olikhet förefinnes i alla fall till Bayerns förmän, i det att

redan forstamtsassessorerna här stå på ordinarie stat. De börja vid 31 års

ålder med en aflöning af 3,000 mark — d. v. s. jämförlig med den preussiska

— men få sedan hvart tredje år 500 mark och komma redan som förstämts-

assessorer upp ända till 6,000 mark. Det är skillnad pä 6,000 mark och

de 3,300 ä 3,500 kronor, som enligt norrländska skogskommitténs förslag

hos oss skulle bli slutlönen för ett stort antal skogstjänstemän.
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Huru böra de af norrländska skogsvårds=

kommittén föreslagna skogsvårds»

afgifterna användas?

Af K. Lagkrman.

Nämnda kommitté har i sitt den i6 mars 19 12 afgifna betänkande

föreslagit, att inom Västerbottens och Norrbottens län samt Särna soc-

ken i Kopparbergs län skogsvårdsafgifter skulle erläggas i likhet

med hvad förhållandet är inom öfriga delar af landet. För dessa gäller

från och med 1913 ny förordning om skogsvärdsafgift (Sv. författn. saml.

igij, n:r 275), och enligt densamma skall för virke, som taxeras jäm-

likt lagen om skogsaccis och virkestaxering (Sv. författn. saml. igi2,

n:r 274), skogsvärdsafgift erläggas med en och tre tiondels procent af

virkets taxerade värde. Inom hvarje landstingsområde fördelas skogs-

vårdsafgifterna på sådant sätt, att nittio procent däraf tillfalla landstings-

områdets skogsvårdsstyrelse, under det att tio procent af Kungl. Maj:t

i mån af behof fördelas mellan samtliga skogsvårdsstyrelser i riket.

Skogsvårdsafgifterna äro afsedda att användas uteslutande för den en-

skilda skogsvårdens befrämjande.

Emot kommitténs förslag om skogsvårdsafgifter ha tre af dess med-

lemmar reserverat sig och i stället föreslagit direkta statsanslag till skogs-

vårdens befrämjande. Med afseende härpå yttrar kommittén: »Det har

föreslagits, att i stället för skogsvårdsafgifter skulle begäras statsanslag

att utgå i någon viss proportion till de bidrag, som för ändamålet kunde

komma att lämnas af vederbörande landsting och hushållningssällskap.

Man torde häremot kunna invända, att i tider, då utgiftssidan i statens

budget synes vara stadd i ständig stegring, det knappast kan \ara lämp-

ligt att begära statens bidrag i en sådan form, som med en direkt ut-

gift betungar landets alla skattedragande, och detta för ett produktivt

företag, hvaraf vinsten tillfaller skogsägarne inom en begränsad del af

landet.»

Om man i frågan om skogsvärdsafgifters införande utan tvekan

ställer sig på kommitténs sida, så må man dock lorst höra, hvad reser-
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vanterna ha att invända mot dessa afgifter, samt sedan tillse, huru de-

samma lämpligast böra användas.

Reservanterna anföra följande: »Skogsvårdsafgift erlägges såväl för

virke, som afverkas å enskildas skogar som för det, hvilket kommer

från statens, men enligt gällande förordning afstår staten sina skogsvårds-

medel helt och hållet till den enskilda skogsvårdens befrämjande. De
statsskogar, hvilkas afkastning tillfaller staten, upptaga inom Väster-

bottens och Norrbottens län 44,7 procent af länens afvittrade utmarks-

areal, under det att inom riket i öfrigt kronans skogar upptaga endast

4 procent af utmarksvidden. Genom skogsvårdsafgifters upptagande i

de två nordligaste länen skulle således efter areal räknadt statens bidrag

till den enskilda skogsvården där blifva elfva gånger så stort som i öfriga

delar af landet, och för 19 10 skulle detta bidrag uppgått till omkring

1 1 2,000 kronor.»

'

Af den utmark, som inom Västerbottens och Norrbottens län tillhör

enskilda, beräknas trävaruindustrien dels med äganderätt dels med nytt-

janderätt förfoga öfver minst hälften inom Lappland och öfver omkring

en fjärdedel inom kustlandet, och angående det gagn, som skogsvärds-

afgifter .skulle medföra dels för trävaruindustrirn, dels för den fasta jord-

brukande befolkningen anföres: »Trävaruindustrien besitter medel till ut-

förande af skogsvårdsarbeten, och råämnet är för denna industri af mycket

stor betydelse, därför skulle säkerligen trävaruindustrien komma att utföra

arbeten, hvarför skogsvårdsmedel blefve anslagna. Den jordägande be-

folkningen i dessa trakter kan däremot pä grund af sin svaga ekono-

miska ställning ej i samma grad tillgodogöra sig skogsvårdsmedlen. En

del af denna befolkning måste dessutom för fyllande af sina lefnadsbehof

skaffa sig extra arbetsförtjänst samt därtill använda den arbetskraft, som

för jordbruket kan undvaras.» Så långt utdrag ur reservanternas yttrande.

Vill man nu tillse, på hvad sätt de af kommittén föreslagna skogs-

vårdsafgifterna lämpligast böra användas inom ifrågavarande län, där

staten äger en så betydlig del af skogsmarken, måste man erkänna att:

Skogsvårdsafgift, som erlägges för virke från statens skogar, bör

användas till befordrande af ett direkt statsintresse.

I inledningen till förutnämnda kommittébetänkande finner man, att

äfven under äldre tider Norrlands skogstillgångar användts till befordrande

af det, som då ansetts vara statens uppgift. Härom anföres följande.

' I en uppsats i Skogsvårdsföreningens tidskrift, Fackupplagan 1913, i häftet har

detta bidrag för 191 1 efter nu gällande grunder beräknats till endast 63,585 kr., men äfven

detta är ett afsevärdt belopp.
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I äldsta tider var besittningsrätten till skogarna i norra delarna af

landet icke på något sätt reglerad. Första gången sä skedde var genom

Gustaf Vasas plakat den zo april 1542, hvari förklarades, att sådana

ägor, som obyggda vore, hörde Gud, Konungen och Sveriges krona till.

I sammanhang härmed lämnades föreskrifter ägnade att befrämja /(/'/-

odliuff och anlaf;f!;a}idc of nybyggen i dessa delar af landet.

Jämte intresset för odlingen inställde sig sä småningom statsmak-

ternas sträfvan att stödja den bcrgsindusiri, som började uppkomma i

dessa trakter, och i 168,^ års förordning om skogarna i Norrland och

Dalarna föreskrefs, att de skogar, hvilka afvittrades såsom kronans till-

hörighet, skulle ställas under bergskollegii uppsikt för att användas till

bergverkens nytta.

Under 1700- och början af 1800-talet uppkom en större sågverks-

industri i Norrland. Det ansågs då vara ett statsintresse att under-

stödja denna näring, och flera sågverk fingo mot viss stubböresafgift

rätt till årlig stockfångst å en del kronoskogar. Denna rätt blef seder-

mera vid afvittringen i regel utbytt mot uteslutande rätt till stockfångst

ä bestämda ofta synnerligen stort tilltagna områden. Samtliga dessa

stockfångstprevilegier äro numera af staten aflösta.

Hvilket är dä nu det statsintresse, som bör befordras genom den

skogsvårdsafgift, som skulle erläggas för virke från statens skogar? Inom

Västerbottens och Norrbottens län synes den enskilda skogsvården

komma att erhålla tillräckligt understöd genom de skogsvårdsafgifter,

som skulle komma från enskildas skogar. Afgifterna från statsskogarna

inom dessa län synas däremot i första hand böra användas för att be-

fordra :

Bildandet af sockenallmänningar för de kommuner inom Väster-

bottens och Norrbottens län, hvilka ännu ej äga sådana.

Sedan man under midten af 1800-talet kommit till insikt om för-

delarna af, att staten i stor utsträckning vore .skogsägare, ha från och

med 1876 vid afvittringen inom Norrbottens län allmänningsskogar af-

satts äfven för kommunernas räkning, nämligen för Pajala, Muoniolusta

och Tärendö socknar 1876 en fjärdedel af skogsanslagen, för Arvidsjaur

1877, för Gellivare 1883, för Juckasjärvi 1893 samt för Karesuando 1894

likaledes en fjärdedel af skogsanslagen.

Genom kungl. kungörelse den 5 juni 190g angående afvittringen

inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker har sedan bestämts,

att den del af hemman och nybyggen tillkommande skogsanslag, som

ej erfordras för nödigt husbehof, för hvarje afvittringslag skall afsättas

till allmänning att förvaltas enligt grunder, som af Kungl. Maj:t bestämmas.
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Här nedan angifves såväl storleken af förutnämnda kommuners

skogar som storleken (den 31 dec. 1910) af genom dem bildade skogs-

fonder äfvensom dessa fonders afkastning under år 1910:

1

Hektar

Fondens

storlek

Kr.

I afkastning

Kr.

48,7811
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I det föregående har omnämnts, att landets bebyggande, bergsbru-

kets och sågverksindustriens understödjande under gångna tider ansetts

vara viktiga statsintressen, som borde tillgodoses vid regleringen af

Norrlands skogstillgångar. I vår tid torde såväl bergsbruket som såg-

verksindustrien kunna äga bestånd och vidare utvecklas utan direkt

understöd från statens sida, men landets bebyggande måste fortfarande

anses vara ett statsintresse. Detsamma torde visserligen kraftigast be-

fordras genom anläggning af järnvägar och andra kommunikationsleder,

men bebyggandet är dock äfven beroende af kommunalekonomien. Allt

för höga kommunalskatter motverka nämligen inflyttningen men befordra

utflyttningen, och genom utflyttningen bli skatterna för de kvarvarande

ännu högre.

Kommunalckojioiuiciis understödjande inom ifrågavarande län är där-

för redan ur denna synpunkt en statens angelägenhet, men mera omedel-

bart har detta blifvit förhällandet på grund af vid riksdagen framställda

anspråk, att staten skulle direkt understödja de mest skatletyngda kom-

munerna, och igo8 års riksdag har äfven tillmötesgått dessa anspråk

genom att hos Kungl. Maj:t begära en utredning angående kommuner-

nas skattebördor. Bästa sättet att för framtiden minska skatterna för

Norrbottens och Västerbottens läns landskommuner är otvifvelaktigt, att

dessa kommuner få tillfälle att förvärfva skogsallmänningar. Ett bevis

härför utgöra de betydande inkomster, som de kommuner erhålla, hvilka

redan äga sådana allmänningar.

När sockenallmänningar skola förvärfvas genom inköp, och om in-

köpssumman skall betalas genom skogens afkastning, komma de ekono-

miska fördelarna af ägandet af skogsmark naturligtvis ej att genast visa

sig, men däremot bör sockenallmänningens betydelse för skogsvärden

genast efter inköpet blifva gällande.

Vid de afvittringar, som ägde rum under förra hälften af i8oo-talet,

bibehölls för kronans räkning i allmänhet endast obetydligare och mindre

väl belägna skogsmarker, men om kronans intresse då blef mindre väl

tillgodosedt, så har man dock sökt afhjälpa detta missförhållande dels

vid sedan dess verkställda afvittringar, dels äfven genom att från och

med 1875 för statens räkning årligen inköpa skogsmark, men ännu har

ej något blifvit gjordt för att till förvärfvande af sockenallmänningar

förhjälpa de kommuner, hvilka sakna sådana, därför att afvittringen inom

dem ägt rum före 1876.

Att bildandet af sockenallmänningar och andra allmänningsskogar

medför stora fördelar med hänsyn såväl till skogsvården som till kom-
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munalekonomien har nu länge varit insedt, och genom enskilda motio-

närers förslag har frågan härom flera gånger varit föremål för riksdagens

behandling.

Ledamoten af riksdagens första kammare herr C. P. AV BURÉN

föreslog:

dels 189g bildandet af en lånefond, från hvilken räntefria lån skulle

utlämnas i och för bildandet af kommunalskogar,

dels 1 90 1 en höjning af anslaget till skogsodlingens befrämjande

samt alt detsamma, förutom till understöd åt enskilda skogsodlare, äfven

skulle få användas till utdelning åt landsting, som anslagit medel till

inköp af skogsmark för bildande af länsallmänningar. Båda dessa motio-

ner blefvo dock af statsutskottet afstyrkta på den grund, att en kom-

mitté blifvit tillsatt för utredning af frågan om en tillfredsställande vård

af de enskilda skogarna. Beslut i ämnen rörande denna fråga ansågs

därför då ej böra fattas, och denna utskottets hemställan blef äfven af

riksdagen godkänd.

Enligt förslag af förutnämnde herr C. P. AF BuRÉN har däremot 1904

års riksdag aflåtit en skrifvelse till Kungl. Maj:t med begäran om för-

slag till lagstiftning angående gemensamhetsskogar för kommuner, kor-

porationer och enskilda. Motionären hade äfven föreslagit, att, där så

behöfdes, medel till inköp af skogsmark skulle förskotteras af staten,

hvilken skulle få betalning härför, när skogens afkastning det medgåfve.

Riksdagen ansåg dock, att frågan om anskaffande af medel till inköp af

skogsmark ej borde upptagas till pröfning, förrän den begärda lagstift-

ningen kommit till stånd.

Med anledning af motion i andra kammaren aflät 1907 års riksdag

till Kungl. Maj:t en skrifvelse med begäran om förslag till lagbestäm-

melser, hvarigenom, då så vore lämpligt, skogsvårdsstyrelserna skulle få

använda skogsvårdsafgifter äfven till inköp af den mark, som skulle

skogsodlas, och skulle denna mark bli en länsallmänning.

Vid 1 9 10 års riksdag väcktes i andra kammaren förslag om skrif-

velse till Kungl. Maj:t med anhållan om förslag till lagbestämmelser,

hvarigenom bildandet af sockenallmänningar kunde befordras. I sitt

jyttrande öfver denna motion anförde jordbruksutskottet, att, enär redan

1904 års riksdag öfverlämnat denna fråga till Kungl. Majits pröfning,

den föreslagna skrifvelsen icke torde vara erforderlig för att förslag i

ämnet måtte komma att af Kungl. Maj:t föreläggas riksdagen. Vid

frågans behandling i riksdagen godkändes äfven denna uppfattning,

sedan under den förda diskussionen uteslutande yttranden i motionens

syfte förekommit inom båda kamrarna.
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Såväl 1904 som 1907 års riksdagsskrifvelser äro nu öfverlamnade

till en 191 1 tillsatt kommitté, hvilken fått i uppdrag att äfven utreda

flera andra skogsvårdsfrägor.

Såväl den omständigheten, att staten äger en så stor del af skogs-

marken inom Västerbottens och Norrbottens län, som öfriga här anförda

förhållanden synas vara en anledning till, att vid den förestående skogs-

lagstiftningen för dessa län noggrant öfverväges, huruvida icke de af

norrländska skogsvårdskommittén föreslagna skogsvårdsafgifterna böra

användas pä sådant sätt, att den del däraf, som erlägges för virke /><;«

statens skogar, öfuerföres till en särskildfond, hvarifrån till kommunerna

utlämnas räntefria lån till inköp af skogsmark. Återbetalning af lånen

skulle sedan ske först i den män, som den inköpta skogsmarkens afkast-

ning det medgäfve.

Några synpunkter på en blifvande skogshushållning.

Svar till d:r /•>-,/;n K.nip.-.

I sjätte häftet för året af denna tidskrifts allmänna del återfinnes en upp-

sats af doktor Frans Kempe med ofvanstäende rubrik och som slutar sålunda:

»Jag tror ock, att det direkta skogsstudiet bör förläggas till Sveriges norra

hälft. För min del har jag föga förtroende för de skogsmän, som studerat

endast södra Sveriges skogar. De enorma svårigheter, som Norrlands skogar

erbjuda, väcka till lif ett helt annat intresse och kräfva vida högre insikter

än skötseln af södra Sveriges skogar. Såväl det indirekta som det direkta skogs-

studiet bör sålunda ske i Norrland och Dalarna, om det öfverhufvud taget

skall hafva något större värde.»

Med smärta måste hvarje skogsman från södra Sverige erfara dylika ord

trån en bland skogsmän så uppskattad man som doktor Frans Kempe, och

uttalade af någon annan, skulle de uppfattats som en missägning samt förbi-

gåtts visserligen med harm men dock under tystnad. Här är språket emeller-

tid så tydligt, att det ej kan missuppfattas.

Då jag själf tillhör den kategori skogsmän, »som studerat endast södra

Sveriges skogar», kan jag ej i förstnämnda afseende ingå i svaromål. Fram-

tiden må därvidlag fälla utslaget.

Däremot vill jag nedlägga en bestämd i)rotest mot det påståendet, att

skötseln af Norrlands skogar väcker till lif ett helt annat intresse och kräfver

vida högre insikter än skötseln af södra Sveriges skogar, och att skogsstudiet

bör förläggas till Norrland och Dalarna. Denna oerhörda missuppfattning
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kan ej grunda sig pä annat än bristande kännedom om förhållandena söderut.

Det är mig fullkomligt bekant, att svårigheterna i Norrland äro mycket stora.

Men tror dä verkligen d:r Kempe, att ens i de länder, där skogshushållningen

står ]iå den högsta ståndpimkten, svårigheter ej finnas och att nya frågor ej

där ständigt äro att lösa? Huru skall det ej då vara äfven i södra delarna

af värt land, där skogshushållningen med fä undantag ännu står i sin linda.

Det är ej blott fråga om att den eller den åtgärden mer eller mindre väl

skall lyckas utan att den blir utförd pä ett i alla afseenden ändamålsenligt sätt.

Därför att man t. ex. här på de flesta marker kan genom skogsodling upp-

draga skog, så är ej därmed den saken klar. Det är ej skogsmannens upp-

gift att bekläda marken med buskar blott utan med en återvä.xt, som i alla

afseenden är betryggande, som ej blott i och för sig kommer att lämna hög

afkastning, utan som ähen är så beskaffad, sammansatt och afpassad, att mar-

kens produktionsförmåga ej blott bibehålles men i många, kanske de flesta fall

iippdrifves och samtidigt fullt utnyttjas. Se där problem, som äro lika svår-

lösta här som i Norrland och, hvad värre är, genom hvilkas fellösning större

förlu.st måste uppstå, eftersom marken här under i öfrigt lika förhållanden på

grund af den sydligare breddgraden förmår afkasta betydligt mera under

samma tid än i Norrland.

Ännu mycket skulle kunna andragas, som på det skarpaste skulle gen-

dritva d:r Kempes påståenden, men jag tror mig i detta afseende tör när-

varande ha sagt mer än tillräckligt och får kanske tillfälle att framdeles åter-

komma.
Eksjö den 24 juli 1913.

Henrik C.^rbonnier.
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STRÖDDA IAKTTAGELSER OCH NATURMINNEN.

Eken å Frösön i Jämtland.

Fig. I. Eken vid Roseiihill ]ia !• ru-öii i läiiillaiul.

Den här ofvan afhildade eken växer cirka 350 meter öf\er hafvet ocli

pä en nordlig bredd af 63° 12 min. Då ekens nordgräns i Sverige angif-

ves till ungefär 6o:de breddgraden, torde detta träd, som är omkring 100 är

gammalt, få anses som en märk\ärdighet. Eken bär i är ollon.

E. F. Groth.
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Foto. Harry Ohlsson.

Fig. 2. En nära 9 meter hög en i Riseberga socken, Skåne.

En hög en

vä.xer å kronoparken Östra Forestad i Riseberga socken, Skåne (se förestå-

ende fig.). Den håller i längd 8,57 m., och höjdtillväxten under de senaste

fyra åren har varit omkring 60 cm. Elis Nilson.



SKOGSVÄKDSKORENINGENS J IDSKRIKT, I913. ALLMÄNNA DELEN, H. 9.

NOTISER.

Förslag till ny skogslag för Jämtlands län.

I allmänna delen, häfte 6 detta är af Skogsvärdsföreningens tidskrift är

en notis intagen med ofvanstående rubrik. I anslutning härtill meddelas nu

denna skogslagsfrägas vidare behandling och öden.

Jämtlands läns landsting behandlade lagförslaget vid sammanträde den

12 september, och utspann sig angående detsamma en ganska lifligfcOch

skarp diskussion. Utskottet, som behandlat frågan, hade gjort följande hem-
ställan :

i:o) att i anseende till vikten af det af kommitterade behandlade ärendet

till nästa landsting uppskjuta det af kommitterade uppgjorda förslaget till lag

angående vård af enskildes skogar inom Jämtlands län;

2:0) att landstinget uppdrager åt en kommitté af fem personer att ut-

arbeta och till nästa landsting inkomma med förslag jämväl till sådan ändring

af lagen angående \ård af enskildes skogar af den 24 juli 1903, beträfifande

Jämtlands län, att skogsvärdsstyrelsen tillägges utsträckt befogenhet till ett

snabbt och verksamt ingripande mot sköfling eller öfverdrifven afverkning af

växtlig skog.

Pä grund af en i landstinget väckt motion af herr J. Ocklind, hvilken

föreslagit, att 2 § i skogslagen (den nu gällandei skulle få följande lydelse:

»Där på grund at inkommen anmälan eller eljest skogsvårdsstyrelsen finner

skälig anledning antaga, att skog i strid mot bestämmelsen i i § är utsatt

för vanskötsel genom för vidt gående gallring, äger styrelsen genast hos

Konungens Befallningshafvande begära afverkningsförbud, om skogens ägare

på styrelsens uppmaning ej godvilligt inställer afverkningen, intill dess genom
styrelsens försorg stämpling skett af träd, som å skogstrakten får afverkas»,

samt att efter denna ändring §§ 3, 4, 5 och 6 skulle bortfalla och lagen i

öfrigt vara oförändrad, hade utskottet hemställt, att land.stinget ville besluta:

3:0) att afslå herr Ocklinds förslag till lag angående vård af enskildes

skogar inom Jämtlands län.

Mot utskottets af tre af dess fem ledamöter dikterade utlåtande var ställd

en reservation af de två andra ledamöterna, hvilka yrkade på omedelbart an-

tagande af de kommitterades lagförslag.

Striden stod nu om, huruvida moment i i utskottets förslag skulle an-

tagas eller icke. Klefve denna utskottets hemställan af landstinget afslagen,

så att frågan nu genast skulle afgöras, komme striden sedan att stå mellan

antagande af lagförslaget eller förkastande af detsamma, och med den känne-

dom man trodde sig hafva om landstingsledamöternas ställning till lagförslaget,

vore det ganska möjligt, att lagförslaget ginge igenom. Det gällde således
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för lagförslagets motståndare att med sig förena så många som möjligt af

dem, hvilka voro vankelmodiga eller som kunde vara med på ett uppskof

för frågans ytterligare ventilerande.

Sedan diskussionen afslutats, skedde votering, hvarvid med 1 8 röster mot

9 antogs moment i i utskottets hemställan. Som vid denna frågas afgörande

fordrades minst ^/^ röstöfvervikt för förslagets antagande, var detta således

nätt och jämnt, hvad som behöfdes.

Därefter antogos äfven punkterna 2 och 3 i utskottsförslaget.

I den kommitté, som skulle på nytt taga hand om skogslagsfrågan in-

valdes därefter af landstinget följande fem personer: Länsjägmästare O. Hj.

Humble samt landstingsmännen O. Werner, E Sandelin, f. d riksdagsmannen

Karl Karlson samt riksdagsmannen Johan Olofsson.

Östersund i september 1913.
O. Hj. Humble.

-Yttranden öfver norrländska skogsvårdskommitténs förslag.

VII. Domänstyrelsen i hvad det rör utsyningsafgifter.

Till Konungen,

Genom nådig remiss den 21 juni 1912 har Eders Kungl. Ma]:t anmodat domänstyrelsen

att efter ölverjägmästarnas hörande afgifva underdånigt utlåtande öfver norrländska skogs-

vårdskommitténs betänkande, och får styrelsen till fullgörande häraf, efter att den 28 sist-

lidne mars och den 7 sistlidne juli hafva afgifvit underdåniga utlåtanden öfver vissa delar

af kommitténs betänkande, härmed i underdånighet anföra följande rörande kommitténs fram-

ställning i fråga om utsyningsafgifter.

Kommittén har hemställt, att de uti kungl. kungörelsen den 1 1 december 1903 angilna

kostnader måtte upphöra att utgå, när utsyningsförrättningen afser hemman uti Västerbottens

och Norrbottens läns lappmarker eller Särna socken med Idre kapellag uti Kopparbergs lan

och verkställes åt ägare af sådant hemman, likasom ock då förrättningen verkställes a sådan

allmänning inom Västerbottens eller Norrbottens län, för hvilken finnes anställd af Eders

Kungl. Maj:t antagen skogsförvaltare. I hvad utsyningsafgifterna beröra sådana skogar, for

hvilka nu gäller kungl. förordningen den 24 juli 1903 angående åtgärder till törekommande

af öfverdrifven afverkning å ungskog inom Västerbottens och Norrbottens län har kommittéii

behandladt frågan om sättet för deras utgående i sammanhang med förslag till lag, afsedd

att träda i stället för nyss omnämnda förordning.

Kommittén har i motiveringen redogjort för de belopp, hvarmed utsyningsafgifterna nu

utgå enligt Kungl. kungörelsen den 11 december 1903, samt lämnat uppgift om samman-

lagda beloppen af dessa afgifter under åren 1908, 1909 och 1910, hvarvid skilts mellan

Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker, länens kustland. Västernorrlands och Jämt-

lands län samt Särna socken. I sammanhang med behandlingen af frågan om upptagande

af skogsvärdsafgifter hade kommittén framhållit, huruledes man frän håll, där man motsatte

sig desammas uttagande för virke från lappmarken, likväl erkände det önskvärda uti, att

något åtgjordes för skogsvårdens i lappmarken befrämjande. Äfvenledes hade kommittén

omnämnt, att det hufvudsakliga skäl, som anförts mot att virket från lappmarken belades ,

med afgifter, afsedda för skogsvärdens främjande, vore, att skogsägarna här redan hade att

erlägga afgäld för utsyning och därför skulle blifva märkligen betungade, om nu äfven en skogs-

värdsafgift tillkomme. För sin del hade kommittén framhållit, att dessa uttalanden nödvändigt

måste leda därhän, att ett val måste träffas mellan de båda slagen af afgilter, och kommitteii

hade för sin del ej tvekat att föreslå upptagande af skogsvärdsafgifter, under det att enligt

dess mening utsyningsafgifter uti vissa fall borde upphöra att utgå. De fall, da en dylik De-

frielse från utsyningsafgift lämpligen kunde ifrägakomma, vore, dä utsyning verkställdes at

hemmansägare uti Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker samt uti Särna socken mea

Idre kapellag i Dalarna. ... ,

De belopp, som i form af utsyningsafgifter kunde beräknas komma statsverket till goao

från dessa landsdelar, vore förhållandevis obetydliga. Samtliga afgifter skulle dock ej omeaei-

bart upphöra att utgå. Kommittén ansäge nämligen, att äfven 1 dessa trakter afgald for utsyning
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borde utgå, när den skog, hvarpå utsyning verkställdes, vore upplåten pS afverkningsrätt. I

sRdana fall funnes nämligen ingen som helst utsikt, att det kostnadsfria arbete, som staten

genom utsyning utförde å skogen, och som företoges i skogbevarande och skogsvärdandc in-

tresse, komnie att af dem, som mottoge denna statens gåfva, fullföljas genom eget arbete

i samma syfte. Under sådant förhållande vore ett efterskänkande af iitsyningsafgälden ända-

mälslöst. Härvid vore ock att bemärka, att, när afverkningsrätterna upplåtits frän dessa

skogar, det skett iiå villkor, som måste antagas hafva tagit hänsyn till att afgäld för utsyning

skulle utgå.

Af kommitténs föregående förslag framginge, att enligt dess åsikt utsyningsafgiftcr lika-

Icilcs fortfarande skulle betalas, när utsyning verkställdes ä sådana hennnan inom Väster-

bottens eller Norrbottens läns kustland samt Västernorrlands eller Jämtlands län, för hvilkas

skogshushllåning nu gäller kungl. förordningen den 2g juni 'Iböö. 1 )e omständigheter,

som föranledde föreskrift om en mera inskränkt förfoganderätt öfver skogen å dessa hemman
syntes i och för sig vara skäl nog för att en afgäld för utsyningsarbetet upptoges. I jäm-

förelse med skogarna uti lappmarken eller Särna socken hafva dessa äfven ett med hänsyn till

afsättningsförhållanden gynnsammare läge, hvilket ansåges göra att utsyningsafgiften finge i

förhållande till virkets värde en mindre betydelse. Af den omständigheten, att ägare ulaf

dylika hemman i Västernorrlands och Jämtlands län, hvilka hade att betala utsyningsafgift,

ehuru virke, som afverkas frän deras skogar, är belagdt med skogsvårdsafgift, icke framställt

några erinringar i anledning af detta förhållande, ville kommittén draga den slutsatsen, att

de härigenom icke varit i särskild grad betungade.

Förutom för utsyningar å nu behandlade, enskilda tillhörande skogar utginge afgäld för

dylika arbeten äfven å sådana allmänningsskogar i Västerbottens och Norrbottens län, som bildats

i sammanhang med afvittringen i dessa trakter. Därest jämlikt kommitténs förslag allmän-

ningsdelägarna blefve berättigade att åt en af dem aflönad och af Eders Kungl. Maj:t an-

tagen skogsförvaltare uppdraga bland annat äfven stämplingen af till afsalu bestämdt virke

ä allmänningarna, borde någon afgäld för af denne verkställda utsyningar icke utgå till

statsverket.

Ofver kommitténs framställning angående utsyningsafgifter haf\'a öfverjägmästarna i

Luleå, Skellefteå och Umeå distrikt yttrat sig.

Den förstnämnda anser, att hvad kommittén i denna del anfört och föreslagit ej vore

rättvist eller konsekvent. Om staten på ett eller annat sätt ingrepe i den enskilda ägande-

rätten, borde den enskilde kunna fordra att ej behöfva betala kostnaderna för detta förmyn-

derskap och torde en motsatt uppfattning af statens skyldighet numera knappast kunna anses

lämplig att komma till synes i en lagstiftning. Kostnaderna för handhaf\'ande af lUsynings-

lagen och kustlandslagen för Västerbottens och Norrbottens län borde för den skull helt

hvila på statsverket.

Öfverjägmästaren i Skellefteå distrikt anser det kommitténs förslag inkonsekvent. att

utsyningsafgifter skulle upphöra att utgå, när utsyningsförrättning afser hemman i Väster-

bottens och Norrbottens läns lappmarker eller Särna socken med Idre kapellag i Koppar-
bergs län och verkställts ät ägare af sådant hemman, likasom ock dä förrättningen verk-

ställdes å sådan allmänning inom Västerbottens eller Norrbottens län, för hvilken funnes an-

ställd af Eders Kungl. Maj.t antagen skogsförvaltare, hvaremot utsyningsafgifter fortfarande

skulle betalas, när utsyning verkställdes å sädana hemman inom Västerbotten eller Norrbottens
läns kustland samt Västernorrlands eller Jämtlands län, för hvilkas skogshushållning nu
gäller nådiga förordningen den 29 juni 1S66. Antingen borde enligt hans förmenande
utsyningsafgifter bibehållas inom lappmarkerna, hvilket ock vore det rätta, enär statsmakterna

uppställt skyldighet att gälda utsyningskostnad såsom villkor för tilldelning åt lappmarks-

hemman af skogsanslag af sådan storlek, att de blefve tillräckliga ej allenast för husbehof,

utan äfven för afsalu, eller ock borde samma bestämmelser gälla för alla skogar, hvilka äro

underkastade utsyningstvång, vare sig desamma äro belägna inom lappmarken eller kust-

landsområdet.

Öfverjägmästaren i Umeå distrikt har på de skäl, som anförts i en resenation af

kommittéledamöterna Kinberg, Welander och Wiklund, anslutit sig till hvad dessa hemställt

angående bland annat utsyningsafgifter.

Ofvannämnda tre kommittéledamöter hafva först omnämnt, att utsyningsafgiften nu ut-

går, jämlikt kungl. kungörelsen den II december 1903, enligt följande grunder: för hvarje

timmerträd, som 1,5 meter från marken häller, barken inberäknad, minst 30 centimeter i

genomskärning, med 5 öre; för hvarje timmerträd, som ej uppnår sistnämnda mått, men håller

minst 20 centimeter i genomskärning, med 2,5 öre; samt för annat utsynadt virke med 2,5

öre för en kubikmeter fast mått; dock att där utsyning afser aftorkad, död skog eller virke
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å skog, belägen ofvanför den i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker bestämda od-

lings- och fjällgränsen, synekostnad skall utgå med allenast hälften af här ofvan angifna belopp.

Reservanterna hade funnit afgiften vara afpassad efter det ungefärliga värdet af de olika

sortiment, som utsynas, och den kunde i och för sig såsom utgörande en ringa del af virkets

saluvärde ej anses betungande. Ej allenast utsyningstvång, utan äfven skyldighet att gälda

utsyningskostnad hade uppställts af statsmakterna såsom villkor för tilldelning åt lappmarks-

hemman af skogsanslag af den storlek, att de blefve tillräckliga ej allenast för husbehof, utan

äfven för afsalu. Det framginge häraf tydligt, att afgiften för utsyning ä lappmarksskogarna

hade karaktären icke af någon pålaga eller skatt, utan allenast utgjorde ersättning lör den

kostnad, som saluvirkets utsyning åsamkar staten. Dessa ersättningsmedel borde därför ej utan

fullgiltiga skäl eller mycket ömmande omständigheter fränhändas staten.

En mycket väsentlig del af Lapplands skogar vore i trävaruindustriens ägo, och då

dessa marker äro bland de mera välbelägna och skogrika, vore häraf en följd att också en

lika väsendig del af utsyningsafgifterna härstammade från desamma. För afskrifning allt

framgent af dessa nu ifrågavarande medelsbelopp hade ej anförts andra giltiga skäl än öm-

mande omständigheter. Hela afskrifningsfrågan, hvilken i och för sig vore obehöflig, mötte

vid genomförandet svårigheter eller tillskapade förhållanden, som medförde efterskänkande af

årliga statsmedelsbelopp äfven åt skogsägare, som uppenbarligen däraf ej vore i behof, hvari-

genom efterskänkandet erhölle karaktär af obehöflig gåfva eller skänk.

Reservanterna vore af den mening, att utsyningsafgifterna borde bibehållas och att för

främjande af den enskilda skogsvården borde anvisas ett extra anslag af statsmedel att an-

vändas etter skogsägarnas behof. Härigenom skulle staten visserligen fa en direkt utgift,

motsvarande exempelvis det ungefarliga beloppet af inbetalda utsyningsafgifter, hvilket i första

ögonblicket kunde synas vara detsamma som dessa afgifters efterskänkande utan vidare. Men

härvid vore att beakta att genom det föreslagna förfaringssättet skogsvården kunde på ett

verksamt sätt främjas å de skogar i denna landsdel, där detta vore af behofvet mest påkalladt.

Staten undginge på sådant sätt bland annat oegentligheten af ett efterskänkande utaf en

stor del af staten tillkommande ersättningsmedel äf\'en åt skogsägare, som däraf icke vore

i behof.

För egen del anser domänstyrelsen hufvudsakligen på de grunder, som angifvits af

kommitténs ofvannämnda tre reservanter, att utsyningsafgifter förfarande böra utgå för ut-

syningsförrättningar, som handläggas af skogsstatens personal och afse enskildes skogar inom

lappmarkerna och i Särna socken med Idre kapellag i Dalarna samt allmänningsskogar i

Västerbottens och Norrbottens län äfvensom spridda fastigheter inom dessa båda län och

inom Västernorrlands och Jämtlands län, hvilka fastigheter äro underkastade bestämmelserna

i nådiga förordningen den 29 juni 1866 angående dispositionsrätten öfver skogen å vissa

skattehemman med mera.

Under hänvisning till sitt underdåniga utlåtande rörande norrländska skogsvårdskommitténs

betänkande i hvad det angår dimensionslagen får styrelsen uttala den mening, att jämväl den

utsyning, som komme att äga rum enligt bestämmelserna i den ändrade dimensionslag, som

kan komma att träda i stället för den nuvarande, bör, i de fall då utsyning och stämphng

enligt lagens bestämmelser icke skall verkställas utan kostnad för utsyningstagaren, gäldas

med enligt enahanda grunder bestämd afgift, som i fråga om utsyning är eller varder be-

stämdt beträffande skogar i lappmarken och Särna socken med Idre kapellag. Ersättning

efter dagberäkning för utsyning af undermåligt virke bör lämpligen komma att upphöra.

Emellertid är det nödigt, att, såsom styrelsen i sina underdåniga yttranden den 7 juli 1913

angående dimensionslagen och lappmarkslagen framhållit, för vissa fall fixera ett minimi-

belopp, hvarmed ersättning för utsyning skall utgå, dels för att förekomma okynnesansök

ningar om utsyning af undermåligt virke, dels ock för att bereda staten ersättning för den

undersökning, som af skogspersonalen verkställes rörande skogsmarks lämplighet för uppodhng

till åker eller äng hvarom omförmäles i förslagen såväl till ny dimensionslag som till lapp-

markslagen. Detta minimibelopp skulle enligt styrelsens förslag bestämmas till tre kronor.

Det torde tillika böra tagas i öfvenägande, huruvida tiden nu ej kan anses vara inne tor

samdiga utsyningsafgifters bestämmande efter kubikmassan af det utsynade virket. Hittills

har sådan beräkning användts allenast i fråga om vissa slag af virke, nämligen det som ägt

minsta saluvärdet.

Under senare åren har i flera fall tillförene använda beräkningar efter stycketal utbytts

mot beräkning efter virkets kubikmassa. Så har skett vid afverkningsbeloppens bestämmande

enligt hushållningsplaner och afverkningsberäkningar för skogar äfven inom de båda nord-

ligaste länen, hvarigenom mera exakta tal i sådant afseende vunnits. Så har ock skett^vid

bestämmande af flottnings- och amorteringsafgifter för virke, som flottas i ett flertal allmänna

,
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fldtllciler. Förändringar i dylik riktning hafva visat sig lämpliga och torde fördenskull komma

all i vidsträcktare mån vidtagas.

En öfvergång till ett liknande enhetligt system ifråga om utsyningsafgiftcrna förutsätter

en beräkning af hvad de nu utgående utsyningsafgifterna per träd skulle motsvara i kubik-

massa. För timmerträd, som 1,5 meter frän marken håller, barken inberäknad, minst 30 centi-

meter i genomskärning, erlägges nu en utsyningsafgift af 5 öre. Ett sådant träd kan genom-

snittligt taget beräknas innehålla omkring 0,70 kubikmeter. Afgälden motsvarar alltså något

mera än 7 öre per kubikmeter. För timmerträd, som 1,5 meter från marken håller, barken

inberäknad, 20 a 29 centimeter i genomskärning erlägges nu en utsyningsafgift af 2,5 öre.

Då ett sådant träd kan beräknas innehålla omkring 0,33 kubikmeter, uppgår afgiften i detta

fall till 7,6 öre per kubikmeter. Vid en öfvergång frän stycketal till kubikinnehåll kunna

alltså dessa båda grupper sammanföras till en, nämligen träd som 1,5 meter från marken

hålla, barken inberäknad, minst 20 centimeter i genomskärning. Det torde emellertid tillika

kunna ifrågasättas, huruvida ej denna afgift skulle kunna nedsättas för att komma närmare

den nu för visst slag af virke utgående afgiften per kubikmeter. Denna är nämligen bestämd

till 2,5 öre, hvilket är en synnerligen låg afgäld, som alldeles ej motsvarar det arbete, hvilket

är förcnadt med virkets utsyning och stämpling.

Med afseende härpå får domänstyrelsen erinra därom, att skogsvårdskommittén å sidan

3^1 i sitt betänkande lämnat en redogörelse för utsyningskostnaderna beträffande undermåligt

virke inom Burträsks revir. Häraf framgår bland annat att kostnadena per kubikmeter skulle

vä.xla mellan 5,6 öre och 1,5 öre samt i medeltal uppgå till allenast 2 öre. Styrelsen får fästa

uppmärksamhet därpå, att de utsyningsförrättningar, hvarpå denna beräkning grundats, utförts

hufvudsakligen ä skogar tillhörande industriella bolag, och inom skogbestånd, i hvilka virke

till pappersved tillförne ej utsynats, i följd hvaraf mycket virke kunnat utsynas på en gång,

samt att bestånden varit relativt täta, hvilka båda förhållanden bidragit till att utsyningen

kunnat bedrifvas fort och blifvit billig. I förut genomgångna bestånd, synnerligast om de

äro glesa, samt skogarna små och spridda, måste arbetet bedrifvas sakta, hvarigenom kost-

naderna afsevärdt ökas. Tillika må erinras därom, att de beräknade kostnaderna afse alle-

nast utsyningstagarens utgifter i dagarfvode och för kosthåll till utsyningsförättaren. Denne

uppbär emellertid tillika aflöning af statsmedel till belopp som, beräknadt per kubikmeter ut-

synat virke, uppgår till minst samma belopp, som den af kommittén beräknade afgiften. Med
iakttagande af nu anförda förhållanden kan verkliga utsyningskostnaden per kubikmeter i medel-

tal ej beräknas till lägre belopp än 5 ä 6 öre per kubikmeter. Enligt styrelsens mening bör

dock utsyningstagaren icke betungas med genomsnitdigt högre afgifter än dem, han hittills

fått vidkännas.

Nedsättes afgälden för utsyning af träd, som 1,5 meter från marken hålla minst 20

centimeter med I ä 1,6 öre per kubikmeter eller till 6 öre per kubikmeter, synes det vara

lämpligt att höja afgälden för utsyning af smiirre träd med 0,5 öre per kubikmeter eller till

3 öre per kubikmeter. Anses vidare motivering nödig för en sä obetydlig höjning, må er-

inras därom, att saluvärdet särskildt å virke af smärre dimensioner under senare åren afse-

värdt stigit i de norra länen, i följd hvaraf sådant virke numera väl anses kunna bära en

högre utsyningsafgift än den, som tillförene därför utgått. Genom utsyningsafgifternas bestäm-

mande till dylika enkla tal, respektive 6 och 3 öre per kubikmeter, vunnes en öfverskådlighet

och klarhet, som nu saknas.

I kungl. kungörelsen den 11 december 1903 angående afgäld för utsyning af virke i

vissa fall inom de sex norra länen åberopas § 55 af nådiga förordningen angående hushåll-

ningen med de allmänna skogarna i riket den 26 januari 1S94 ifråga om de skogar, hvarå

utsyning af virke skall af utsyningssökanden gäldas. I denna paragraf hänvisas till § 53,

hvari ej inbegripas lappmarkens afvittrade skattehemman eller de öfriga fastigheter, hvarå

skogens disposition är begränsad genom bestämmelserna i kungl. förordningen den 29 juni

1866, det vill säga flertalet skogar hvarå utsyning äger rum och afgäld för utsyningen utgår.

Men på grund af bestämmelserna i 4 § af sistnämnda nådiga förordning har of\annämnda

nådiga kungörelse kommit att äga tillämpning jämväl å sagda skogar. Lämpligast synes dock

vara alt i en blifvande kungörelse angående afgäld för ut.syning af virke i vissa fall inom

de sex norra länen ej åberopa bestämda författningar angående utsyningen, utan allenast

meddela afgäldens belopp, då dylik afgäld enligt därom giillande bestämmelser skall utgå.

Under förutsättning att, hvad styrelsen sålunda och i afgifna underdåniga utlåtanden

angående lappmarkslagen och dimensionslagen hemställt vinner statsmakternas gillande, skulle

nådig kungörelse angående afgäld för utsyning af virke i vissa fall inom de sex norra länen

kunna erhålla förslagsvis följande lydelse:

»Vi — — — — — — — — — förordna, att kostnad för utsyning af virke, som

Skt^ssv.lrds/orrmngens lithkri/t, Alliiniiina delen. iqi3- 2g
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enligt därom gällande särskilda bestämmelser skall af utsyningssökande gäldas, skall utgå:

för träd, som 1,5 meter från marken hålla, barken inberäknad, minst 20 centimeter i genom-
skärning, med 6 öre för en kubikmeter fast mått och för annat utsynadt virke med 3 öre för

en kubikmeter fast mått, under iakttagande dels att, där utsyning afser aftorkad, död skog

eller virke af skog, belägen ofvanför den i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker

belägna odlings- och tjällgränsen, utsyningskostnad skall utgå med allenast hälften af här

ofvan angifna belopp, dels ock att minsta afgift för en förrättning angående utsyning skall

utgöra tre kronor. För undersökning, som jämlikt 12 § i lagen angående utsyning å en-

skildes skogar i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker den — — — — eller 4 J

4 mom. i lagen angående . tillsyn å samt vård af enskildes skogar inom de delar af Väster-

bottens och Norrbottens län, som ej tillhöra lappmarken, den — — — — af skogsstats-

tjänsteman verkställes, skall sökanden, ändå att utsyning ej sker, gälda godtgörelse till stats-

verket med tre kronor.»

Mot kommitténs förslag ifråga om allmänningsskogarna i Västerbottens och Norrbottens

län att, därest en af allmänningsdelägarna aflönad, vederbörligen antagen skogsförvaltare

verkställer utstämpling af saluvirke ä allmänningskog, utsyningsafgift icke skall utgå till staten

för sådan stämpling, har domänstyrelsen intet att erinra.

Stockholm den 15 september 1913.

Underdånigast

KARL FREDENBERG.
Tu. Örtenblad. Fk. Giobel. Th. Hermelin. Gerdh. .\lexandersson.

K. G. G. Norhng.

Vill Domänstyrelsen i hvad det rör skogsvårdsstyrelser och
skogsvårdsafgifter.

Till Konungen.

Genom nådig remiss den 21 juni 1912 har Eders Kungl. Maj;t anmodat domänstyrel-

sen att efter öfverjägmästarnas hörande afgifva underdånigt utlåtande öfver norrländska skogs-

vårdskommitléns betänkande, och far styrelsen till fullgörande häraf, efter att den 28 sist-

lidne mars och den 7 sistlidne juli hafva afgifvit särskilda underdåniga yttranden öfver vissa

delar af kommitténs betänkande, härmed i underdånighet anföra följande rörande kommit-

téns framställning i fråga om skogsvårdsstyrelser och skogsvårdsafgifter.

Kommittén, som behandlat dessa frågor under skilda afdelningar, har beträffande skogs-

vårdsstyrelser dels föreslagit, att nu gällande förordning angående skogsvårdsstyrelser den

24 juli 1903 måtte i tillämpliga delar förklaras skola gälla äfven för Särna socken med
Idre kapellag i Kopparbergs län, dels ock framlagt särskildt förslag till förordning angående

skogsvårdsstyrelser i Västerbottens och Norrbottens län. I anslutning härtill har kommittén

beträffande skogsvårdsafgifter hemställt, att kungl. förordningen den 24 juli 1903 angående

skogsvårdsafgifter med däri genom kungl. kungörelsen den 4 juli 1910 vidtagna ändringar

måtte antagas att gälla äfven Västerbottens och Norrbottens län samt Särna socken med Idre

kapellag i Kopparbergs län.

Sedan kommittén den 16 mars 1912 afgaf sitt ifrågavarande betänkande, har Eders

Kungl. Maj:t den 11 oktober 191 2 utfärdat ny förordning angående skogsvårdsafgifter.

Såsom motiv för sina framställningar angående skogsvärdsstyrelser och skogsvårdsaf-

gifter har kommittén bland annat fäst uppmärksamheten därpå, att skogsägarna först allmänt

måste vakna till medveiande om betydelsen af god skogsvård för att en sådan skall kunna

skapas. Endast så småningom och att börja med såsom enstaka företeelser gifver sig ett

sådant vaknande intresse tillkänna, hvilket staten då måste befrämja och stödja. Detta kan

ske genom att åt skogsägaren meddela undervisning i skogsvård och lämna honom bidrag

till kostnaderna för utförande af skogsvårdsarbeten, främst åsyftande snabb och fullständig

föryngring. Undervisning i skogsvård meddelas bäst ute i skogen i samband med utsy-

ningar, men jämväl verkliga föreläsningar vore af betydelse. Kommittén ansåge det knap-

past lämpligt att söka erhålla härtill nödiga medel genom direkta statsanslag. I sådan form

blefve nämligen bidraget en direkt utgift, betungande alla skattedragande, men till förman

för ett produktivt företag, hvaraf vinsten tillfölle skogsägarna inom en begränsad del af lan-

det. Upptagande af skogsvårdsafgift ansåges lämpligare och härigenom komme äfven staten

att lämna bidrag för sina skogar, ty de inflytande afgifterna skulle icke användas till gäl-
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<lanile af kostnader för skogsvård å slatens skogar. Genom intensivare skogsvård kommc
dels nya värden att skapas, dels de redan förefintliga att blifva större. På sådant sätt skulle

statens bidrag framkalla ökad skatteförmåga hos <lcn med dessa bidrag understödda befolk-

ningen. Af ökad tillväxt uti skogarna framginge äfven ökade exportvärden och sålunda

äfven i denna form ökade skattekällor. Därjämte komma de lämnade bidragen att bereda
arbetstillfällen ät en del af befolkningen och att därigenom förbättra dess existensvillkor.

I'å det att ej i regel både skogsvårdsafgifter och utsyningsafgifter skulle komma att

samtidigt utgå, har kommittén föreslagit att utsyningsafgifterna i vissa fall skulle upphöra att

utgå för utsyning å skogar, för hvilka skulle gälla kommitténs förslag till lag angående ut-

syning å enskildes skogar i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker. Skogsvårdsaf-

gifterna kunde i fråga om de enskildes skogar i lappmarken beräknas komma att lämna ett

något högre belopp än utsyningsafgifterna. Den gifna konsekvensen af kommitténs förslag

angående skogsvårdsafgifter uti Västerbottens och Norrbottens län samt Särna socken med
Idre kapellag i Kopparbergs län \'ore att, hvad de båda länen anginge, skogsvårdsstyrelser

i dem skulle inrättas, och att, beträffande Särna socken med Idre kapellag, den i Koppar-
bergs län redan arbetande skogsvärdsstyrelsens verksamhet utsträcktes att gälla i tillämpliga

delar äfven dessa områden af länet. På grund af den skillnad i skogslagstiftning, som allt

fortfarande komme att förefinnas mellan ofvan angifna trakter å ena sidan och de delar at

landet, uti hvilka skogsvårdsstyrelser redan finnas, ä andra sidan, vore det enligt kommitténs
förmenande ej lämpligt, att kungl. förordningen den 24 juli 1903 angående skogsvårdssty-

relser i oförändrabt skick blehe gällande för de nya skogsvårdsstyrelser, som enligt kommit-
téns förslag skulle inrättas, och borde därför särskildt förslag utarbetats till förordning an-

gående dessa skogsvårdsstyrelser.

I dessa frågor hafva öfverjägmästarna i Luleå, Skellefteå och Umeå distrikt yttrat sig.

Ofverjägmästaren i Luleå distrikt har framhållit, att behof af direkta åtgärder till skogs-

vårdens främjande icke vore erforderliga i samma utsträckning inom de båda nordligaste

länen som inom öfriga delar af landet, hvilka saknat lagar till skydd för de enskilda sko-

garna. Det borde nämligen ej förglömmas, att om ock nu gällande skogslagar inom de
två nordligaste länen af landet ej i alla afseenden varit tillfyllest, de dock åstadkommit
mycket godt till fromma för skogarna, och det kunde ingalunda beträffande dessa landsdelar

blifva tal om att läka sädana nästan obotliga sär, som rotTiyggen och uppenbar sköfling till-

fogat skogarna i sydligare delar af landet. Han ansäge det fördenskull ej lämpligt att upp-

taga skogsvårdsafgifter inom Västerbottens och Norrbottens län, hvilket nu skulle minska
statens inkomster från dess skogar med ungefar 112,000 kronor om året. Visserligen gäfv"e

erfarenheten, från andra delar af landet vid handen, att påläggande af skogsaccis ej i märk-
bar grad nedpressat priserna å virket från statens skogar, men detta gällde trakter, där till-

gången på råvara för trävaruindustrien ej fullt svarade mot efterfrågan. Ett motsatt förhål-

lande vore rådande åtminstone beträffande Norrbottens län, där man med fog kunde påstå,

att uti trävaruindustrien för närvarande ej funnes bundet sä stort enskildt kapital, att det-

samma mäktade konsumera den råvara, som inom länet utbjödes till priser, hvilka med hän-

syn till rådande förhållanden kunde jämställas med dem, som erhölles å andra orter. Inom
Västerbottens och Norrbottens län behöfde ej heller ställas så stora belopp till skogsvårds-

styrelsernas förfogande, emedan enligt kommitténs förslag dessa styrelser ej skulle befatta sig

vare sig med den fiskaliska delen af skogsvärdslagen eller med att lämna råd och anvisningar

i skogsvård beträffande afverkningars utförande, ty för dessa uppgifter ville kommittén bland
annat upprätta en helt ny kår af skogstjänstemän, för hvars organisation särskildt kostnads-

förslag upprättats. Det ville synas som om dels behofvet af så stora bidrag af skogsvårds-

afgifter, som skulle blifva en följd af kommitténs förslag, ej förelåge dels inrättande af

skogsvårdsstyrelser i Västerbottens och Norrbottens län med hänsyn till arten eller beskaf-

fenheten af det uppdrag, som komme att lämnas desamma, ej motiverade en så vidlyftig

organisation hos denna myndighet, som fallet vore beträffande öfriga delar af landet, dels

ock sludigen allt för stora kraf skulle komma att vid godtagande af kommitténs förslag

ställas på staten, hvilka kraf frän dennas sida ingalunda kunde förväntas i motsvarande grad
uppvägas af ökad skatteförmåga hos de enskilda skogsägarna. Enligt öfverjägmästarens

förmenande borde ej några skogsvårdsafgifter utgå för virke från Västerbottens och Norrbottens
län, ej heller skogsvärdsstyrelser inrättas därstädes. Däremot borde till de inom dessa län

befintliga skogsvärdsnämndernas disposition fortfarande, men i större utsträckning än hittills,

pä extra stat anvisas belopp till främjande af den enskilda skogsvärden.

Ofverjägmästaren i Skellefteå distrikt har funnit sig ej kunna biträda kommitténs för-

slag om upptagande af skogsvårdsafgifter och inrättande af skogsvårdsstyrelser i de bada
nordligaste länen och härtill anfört följande skäl: utt afgifterna skulle komma att lika trätfa
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alla skogsägare, hvaremot en rättvis fördelning af desamma skulle möta nästan oöfvervinn

liga svårigheter; att det borde vara ett statsintresse att söka väcka, befordra och ekono-

miskt stödja utvecklingen beträffande skogarnas vård inom de län, där den fasta befolk-

ningen till följd af de betydande inskränkningar i dispositionsrätten till skogen, som

här gällande skogslagar föreskrefve behöfde all den hjälp, som kunde lämnas för skogshus-

hållningens höjande, hvarföre erforderliga skogsvånlsmedel ansåges böra åvägabringas genom
statsanslag att utgå i viss proportion till de bidrag, som för ändamålet kunde lämnas af

vederbörande landsting och hushållningssällskap; alt allt för stora kraf därigenom skulle

komma att ställas på staten ; att inrättande af skogsvårdsstyrelser för Västerbottens och

Norrbottens län med hänsyn till arten och beskaffenheten af det uppdrag, som skulle komma
att lämnas desamma, komme att medföra en allt för vidlyftig och dyrbar organisation.

Öfverjägmästaren i Umeå distrikt har anslutit sig, i fråga om skogsvärdsafgifter och

skogsvårdsstyrelser, till den reservation, som afgifvits af herrar Kinberg, Welander och Wik-

lund. — Kommitténs sex ledamöter hafva nämligen i hithörande frågor stått tre mot tre;

och äro sålunda besluten dikterade enbart genom ordförandens utslagsröst. Reservanterna

hafva hyst stora betänkligheter mot kommittémajoritetens förslag att såsom supplement till

lappmarkslagen och dimensionslagen införa skogsvärdsafgifter och inrätta skogsvårdsstyrelser;

och de hafva dess mindre kunnat biträda detta förslag, som enligt deras uppfattning utvägar

kunna beredas att främja den enskilda skogsvården inom de båda nordligaste länen på annat

och för skogsägarnas flertal lämpligare sätt. Genom att åt den redan befintliga skogsin-

genjörsinstitutionen gifva den utveckling och fasta organisation, som kommittén föreslagit

hvarigenom ett tillräckligt antal skogstjänstemän skulle anställas för att uteslutande ägna sig

it handhafvandet af gällande skogslagar ej endast i fråga om själfva utsyningsarbetet och

därmed i samband stående skogsundersökningar och planläggning af hushållningen med en-

skildes skogar, utan äfven för att tillhandagå utsyningssökande och andra skogsägare med

råd och anvisningar rörande skogens och markens vård samt spridande af kunskap om
skogsskötsel i öfrigt inom orterna, torde — enligt reservanternas mening — ej allenast de

berättigade kraf, som den enskilde skogsägaren kunde uppställa i afseende å tillgodogörande

af sin skogsegendoms tillgångar, blifva tillfullo tillgodosedda, utan torde uppenbarligen äfven

det allmännas intresse af kunskaps utbredande i skogsskötsel och skogsvärd inom nu ifråga-

varande län kunna anses vara väl beaktadt och främjadt. Genom den omnämnda nya orga-

nisationen komme nämligen att här finnas att tillgå just de organ eller den lefvande kraft

för väckande af intresse och främjande af arbete för skogarnas bättre vård, som ansågs

saknas och hvilken brist därför skulle fyllas genom inrättande af skogsvårdsstyrelse. Men
inrättande af sädana styrelser såsom supplement till här ofvan omnämnda organisation för

nu ifrågavarande skogslagars handhafvande kunde däremot enligt reservanternas uppfattning

icke vara af något behof påkalladt. För att förvalta och fördela de medel, som kunde åvä-

gabringas för främjande af den enskilda skogsvården genom penningebidrag, erfordrades

icke så omfattande anstalter som skogsvärdsstyrelser, utan kunde denna fråga lösas på enk-

lare sätt. Af den redogörelse, som lämnats i kommitténs betänkande under rubriken skogs-

värdsafgifter, angående de af länens landsting och hushållningssällskaps förvaltningsutskott

tillsatta skogsvårdsnämnder med uppgift att förvalta och fördela af stat, landsting och hus-

hållningssällskap beviljade anslag för den enskilda skogsvärdens främjande, inhämtades huru-

som dessa nämnder med framgång utöfvat sin verksamhet och på ett lyckligt sätt fyllt sin

uppgift, jämväl med afseende på utbredande inom orterna af kunskap i skogshushållning

genom att anlita skogsingenjör för att hälla föredrag vid sammanträden, som varit talrikt

besökta. Enklaste och bästa utvägen att lösa uppgiften i fråga om förvaltningen och för-

delningen af skogsvårdsmedlen torde vara att beträda den redan inslagna vägen. Reservan-

terna ansåge därför, att omförmälda skogsvärdsnämniler fortfarande borde för ändamålet

anlitas.

Beträffande frågan om upptagande af skogsvärdsafgifter hafva reservanterna anfört bland

annat följande. Skogsvärdsafgiften drabbade i sista hand skogsägaren, som måste underkasta

sig en mot afgiften svarande minskning i priset å försäljningsvirket. Man kunde nämligen

icke antaga, att virkesköparen, isynnerhet om han vore exportör, såsom fallet vore uti ifrå-

gavarande län, skulle vid köpet underlåta bereda sig afdrag för en afgift, som han finge

vidkännas för sin exportvara. Beträffande det gagn för den enskilda skogsvården, som

skogsvärdsafgift ansåges medföra, ställde sig detta gagn mycket olika för de två, i ekono-

miskt afseende vidt skilda kategorier skogsägare, som funnes i Lappland, nämligen trävaru-

industrien och den fasta jordbrukande befolkningen. Att trävaruindustrien för sin del vore

i besittning af medel och utvägar att låta verkställa erforderliga arbeten för sina skogars

vård lede intet tvifvel, i synnerhet som dessa skogar till större delen vore belägna i Lapp-
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lands för skogsbörd lämpligaste och i afseende på flottleder m. m. välbelägna socknar eller

sockendelar. Råämnet vore för denna industri af mycket stor betydelse, och då denna om-
ständighet särskild! vore ägnad att framkalla intresse för skogarnas vårdi funnes all anled-

ning antaga, att skogsvärdsarbeten efter hand också komme till stånd. Under sådana för-

hållanden kunde en skogsvårdsafgift pä exportvara af virke frän industriens egna skogar
visserligen icke anses betungande, enär det erlagda afgiftsbeloppet genom arbetsprestationer

till skogsvårdens fromma å egna skogar kunde intjänas till större eller mindre del. Men
å andra sidan kunde, vid det förhållande, att industrien i silt eget välförstådda intresse allt

mer toge egen vård om sina skogar, ifrågasättas, huruvida exportafgift frän industriens syn-

punkt vore behöflig eller icke fastmer utan olägenhet kunde helt undvaras. Det läte till

och med säga sig, att de industriella bolagen i själfva verket skulle vara mer betjänta af

att lagstiftningen icke trädde emellan medelst skogsvårdsafgifters upptagande. Om de till

exempel afsatte någon del af årsvinsten för sin skogsvård, exempelvis minst den summa,
som motsvarade beloppet af skogsvårdsafgiften, så kunde denna summa oafkortad användas

for sitt ändamål, hvilket däremot i fråga om skogsvårdsafgift ej kunde ske, enär en väsent-

lig del däraf åtginge till uppehållande af skogsvårdsstyrelse och dess verksamhet. För den
själfägande jordbrukande befolkningen ställde sig denna fråga helt annorlunda. Väl kunde
bonden genom omtänksamhet ägna hemmanets skog en omvårdnad, som ej borde under-

skattas. Genom att till bränsle och annat smärre husbehofsvirke tillgodogöra afifall samt
oväxtliga och skadade träd blef\'e skogen efter hand rensad och gallrad, hvarigenom tillväx-

ten och föryngringen främjades. Men i allmänhet torde han ej kunna bereda utvägar

för sädana åtgärders vidtagande, som fordrade afsevärda kontanta utlägg och hvilka ej,

liksom i andra näringar, kunde inom kort tid till ägaren återbördas. Befolkningens

ställning i ekonomiskt hänseende vore här\id af betydelse, och i detta afseende hade
försämring inträdt. Skattebördan särskildt i Västerbottens läns lappmarker voro be-

tungande, emigrationen och fattig\årdskostnaderna hade högst väsentligt ökats. Att den
jordägande befolkningen inom denna landsdel med dess nordliga läge, hårda klimat och
karga naturförhållanden i öfrigt samt särskildt med hänsyn till dess svaga ekonomiska ställ-

ning ej på långt när för sina skogar äga förmåga att i samma mån som trävaruindustrien

för sina utnyttja skogsvårdsafgiftsmedlen torde ligga i öppen dag. Toge man därjämte i

betraktande, hurusom en del af denna befolkning för fyllande af sina lefnadsbehof måste

skaffa sig extra arbetsförtjänst och därtill använda den arbetskraft, som för jordbruket kunde
undvaras, framginge tydligt nog att mången ej ens i någon mån blefve i tillfälle göra sig

gagn af sagda medel, ehuru han därtill skulle bidraga, visserligen indirekt, men därför ej

mindre kännbart. Under sådana forhållanden skulle genom upptagande af skogsvårdsafgifter

tillskapas en situation, som synbarligen skulle leda till obillighet och orättvisa mot de

mindre skogsägarna, hvilka utgjorde det stora flertalet af Lapplands inbyggare. Det sagda
gällde skogar, som icke upplåtits på afverkningsrätt. Där sådan upplåtelse ägt rum, komme
skgarna att under upplåtelsetiden helt och hållet sakna det stöd och det gagn, som man
genom skogsvårdsafgifters upptagande i andra delar af landet påräknat för de skogsorter, hvar-

ifrän virket härstammat. Ty hvarken afverkningsrättsinnehafvaren, som icke ägde skogen,

eller hemmansägaren, som ej under en lång tidsföljd hade någon inkomst från densamma
och hvilkens ekonomiska ställning därigenom försvagats, kunde tänkas villig åtaga sig arbete

och utgifter för skogens vård med utsikt att i bidrag erhålla endast ringa del af utlagd

kostnad och måhända än mindre för sitt eget arbete.

Ett ännu egendomligare förhållande vore det, som genom skogsvårdsafgifters uppta-

gande skulle uppstå i fråga om ännu icke afvittrade hemman och nybyggen. Hemmansägare
eller nybyggesåbo, som icke hade afvittradt område, ägde nämligen rätt till utsyning å viss

trakt af angränsande kronomark. Vid försäljning af det utsynade virket skulle han liksom

andra genom skogs\'årdsafgiften vidkännas minskning i inkomst af försäljningsvirket. Men
han hade ej något eget område, där han möjligen eljest, om han haft något sådant, kunnat
åtminstone i någon mån bereda sig gagn af de genom skogsvårdsafgifter hopbragta medel,

hvartill han i sin mån bidragit.

Reservanterna anse att skogsvårdsafgifter icke böra upptagas vare sig i lappmarkerna
eller i Västerbottens och Norrbottens läns kustland, utan erforderliga skogsvårdsmedel i

stället åvägagabringas genom statsanslag.

I fråga om Särna socken med Idre kapellag i Kopparbergs län hade reser\'anterna

ansett att skogsvårdsstyrelse och skogsvårdsafgift ej heller därstädes vore behöfliga eller

lämpliga, utan att den enskilda skogsvården hos mindre jordbrukare bäst främjades genom
ett efter inflytande utsyningsafgiftsbelopp ungefär afpassadt extra statsanslag for att förvaltas

och •användas på sätt reservanterna föreslagit för Västerbottens och Norbottens län.
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Då förslag om skogsvårdsafgifter nch skogsvårdsstyrelser försl framlades af 1896 års

skogskommitté, ifrågasattes ej att förslaget skulle tillämpas inom de delar af landet, för hvilka

särskilda skogslagar dä redan voro gällande. Bland dessa vore främst att bemärka de trakter

af landet, där hemmansägarna ej hade ratt att afverka skog till afsalu annat än efter utsy-

ning och stampling af vederbörande skogstjänsteman, d. v. s. Västerbottens och Norrbot-

tens läns lappmarker, Särna socken med Idre kapellag i Kopparbergs län samt spridda

fastigheter företrädesvis i de två förstnämnda länens kustland. Någon ändring härutinnan

syntes kommittén icke böra sättas i fråga. Endast där den sakkunnige icke allenast råd-

frågades angående skogens värd utan ock hade det afgörande ordet vid afverkningen, förefunnes

trygghet mot de faror för förödelse, som kommittén funnit hota de enskilda skogarna. Där
såsom fallet vore i nu ifrågavarande skogstrakter, skogarna blifvit öfverlämnade till hemma-
nen under förbehåll af nyss angifna inskränkta dispositionsrätt, funnes icke någon anledning

att taga hänsyn till ett eljest rådande föreställningssätt, att äganderätt till skogen innebure

rätt alt fritt förfoga öfver densamma. Härtill komme att skogens fortfarande bestånd i dessa

trakter vore särdeles maktpåliggande, dels därför att skogsgränsen emot fjällen delvis fölle inom
dem dels i följd af att jordbrukaren här pä grund af karg jordmän och härdt klimat i ännu högre

grad än annorstädes vore i behof af att kunna från skogen vinna ett tillskott till sin knappa
och ovissa bärgning. Och en sådan inskränkning i dispositionsrätten till skogen som den

nu ifrågavarande innebure icke något hinder emot att, i den mån förbättrade kommunika-
tioner i dessa trakter komme till stånd samt ett rikare industriellt lif där uppblomstrade,

öfvergä till de intensivare former af skogsbruk, som däraf kunde blifva betingade. Fastmer

torde hemmansägarna af skogsstatens tjänstemän kunna påräkna den bästa vägledning vid

öfvergången till nya hushållningssystem. 1 896 års kommitté hade äfven vid sina resor inom
lappmarkerna funnit, att befolkningen var benägen för bibehållandet af ifrågavarande in-

skränkning i dispositionsrätten Öfver skogen.

Ej heller ifråga om Västerbottens och Norbottens läns kustland fann denna kommitté

sig böra föreslå inrättandet af skogsvärdsstyrelser, ehuru kommittén ansåg den för dessa

trakter gällande skogslag föga ägnad att befordra en rationell skogsskötsel. Ännu en tid

syntes* samfärdsel och industri komma .itt inom dessa landsändar kvarstå vid den mindre

utvecklade ståndpunkt, som vållade att hufvudsakligen blott timmerdugliga träd kunde med
fördel uttagas inom skogarna. Så länge detta förhållande fortfore, kunde måhända fördelama

af en dimensionsafverkning anses öfverväga de olägenheter den medförde. Hvad särskildt

anginge påläggandet af skogsvårdsafgifter vid export af trävaror frän nämnda delar af landet

anförde kommittén, att sä länge för dessa landsdelar särskilda restriktiva skogslagar förblefve

gällande, någon skogsvårdsafgift icke syntes böra drabba de inom dem afverkade trävaror,

helst kommittén icke ifrågasatt, att skogsvårdsstyrelser skulle finnas därstädes. Väl kunde
man säga, att särskildt för skogsägarna inom Västerbottens och Norrbottens län skogsvårds-

afgiftens tillämpande skulle kunna anses medföra betydande fördelar, i det att en stor del

af det virke, som utfördes därifrån, afverkats ä kronans skogar, under det att skogsvärds-

afgiften skulle användas uteslutande till fromma för den enskilda skogsvärden, samt det icke

vore tvifvelaktigt, att de genom en sådan afgift inflytande medel i dessa län skulle kunna

fa en synnerligen god användning genom afdikning af vattensjuk skogsmark. Äfven vore

obestridligt, att det i viss grad innebure en oegenllighet, att trävrauexportören i dessa län

undginge att erlägga en afgift, som hans yrkesbröder i angränsande orter skulle hafva att

vidkännas. Men kommittén hade så mycket mindre kunnat på grund af dessa omständig-

heter öfvergifva grundsatsen, att skogsvårdsafgifter borde utgå allenast i samband med till-

lämpningen af den af kommittén föreslagna lagstiftning om den enskilda skogshushållningen,

som kommittén hyste den föreställning, att den nu för våra nordligaste län gällande dimen-

sionslagen inom en icke allt för aflägsen framtid skulle genom förhållandenas egen makt

utbytas mot en mera tidsenlig lagstiftning.

Af 1896 års skogskommittés framställning synes sålunda framgå, att beträffande lapp-

markerna skogsvårdsstyrelser och skogsvårdsafgifter icke då syntes nödiga eller lämpliga,

och att kommittén i fråga om Västerbottens och Norrbottens läns kustland visserligen for

det dåvarande icke kunnat förorda sådana institutioner eller afgifter, men likväl ställt i ut-

sikt ett framtidsperspektiv med ändrade förhållanden.

Under den tid, som förflutit sedan 1896 års skogskommitté gjorde sina i det föregå-

ende relaterade uttalanden, har beträffande Västerbottens och Norrbottens län behofvet af

bättre skogsvård allt mera framträdt. Såväl detta behof som de för dess afhjälpande nödiga

medlen äro dock mycket växlande.

(
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Kör en utredning af hithörandcn förhållanden är det fördenskull enligt styrelsens för-

menande nödigt att till behandling upptaga frågan om och i hvad män de olika slagen af

skogar inom \'ästerbottens och Norrbottens län äro i bchof af bland annat den verksamhet,
som skogsvårdsstyrelserna skola utöfva. Skogarna kunna med afseen<le härpå u])pdelas i

följande grupper:

Statsskogar, nämligen kornoparkcr, kronoöfverloppsuiarker, allmänna kronomarker och
doinänskogar.

Ecklesiastika skogar af krono- eller skattenatur.

Allmänningsskogar.

Skogar i enskild ägo, förvärfvade för att stödja denna.

Skogar i bondehand, afsedda att stödja jordbruket.

Skogsvårdsstyrelsernas verksamhet skulle afse allenast de två sistnämnda grupperna,

hvilka af kommittén likställts med hvarandra. Med afseende pä den föreliggande frågan

framträda emellertid, såsom af reservanternas i det föregående relaterade framställning jämväl

inhämtas beaktansvärda olikheter mellan dessa båda grupper af skogar. För de skogar,

som öfvergått i industriens ägo, äro i många fall anställda skogsförvaltare och man må er-

känna, att ä vissa af dessa industriskogar tillämpas en god hushållning och att stora kost-

nader härpå nedlagts. Här finnes redan i många fall den lefvande ande, som kommittén
hufvudsakligen genom skogsvärdsstyrelsers inrättande, velat ingjuta i skogshushållningen.

Utvecklingen under senare tider torde hafva ådagalagt en tendens mot den riktning, som
karaktäriseras af planmässig hushållning under egna fackmässigt utbildade skogsförvaltare

för industriens skogar. Hvad som praktiken visat vara godt, bör lagstiftningen acceptera

och när tiden därför är mogen tillämpa såsom allmän regei.

Det lärer visserligen ej kunna bestridas, att det vore till gagn för skogshushållningen,

om samma fordringar på god skogsvård kunde göras gällande äf\'en för de skogar, som
kvarstå i böndernas ägo och tjäna till stöd för jordbruket, men ägarna af dessa skogar

sakna i regeln förmåga att ensamma bära häraf föranledda kostnader. En god skogsvård

å dessa skogar måste fördenskull åvägabringas pä annat sätt, och härvid lärer det vara nö-

digt att i första rummet tillse, att skogsägarna erhålla fackkunnig ledning i skogshushåll-

ning samt i öfrigt sådana åtgärder vidtagas, som af de lokala förhållandena kunna påkallas.

Med afseende härpå må man tillse hvad som redan finnes och hvad som återstår att göra

i länens skilda delar.

Inom kustlandet af Västerbottens och Norrbottens län, eller det område, hvarest den

så kallade dimensionslagen äger tillämpning, hafva ganska afsevärda förändringar under se-

nare åren inträdt ifråga om de industrier, som förbruka skogsprodukter. Trämassefabriker

hafva anlagts invid eller i närheten af mynningarna af ett flertal älfvar, som såsom allmänna

flotdeder transportera skogsprodukter från länens inre delar till Bottenhafvet. Stora kvanti-

teter pappersved af smärre, förut icke saludugliga träd förbrukas numera vid dessa fabriker.

Visserligen kan sådant virke ännu icke bära de kostnader, som äro förenade med längre

transport på fordon, men afverkning af dylika smärre träd pågår likväl redan nu inom icke

oväsentliga arealer. Såsom en verksam faktor i nu angifvet afseende mä ock erinras därom,

att nya flottleder inrättats och de förutvarande förbättrats samt att i ett flertal fall sättet för

flottningskostnadernas debitering omlagts till förmån för det smärre flottgodset. Såsom di-

rekta följder af dessa förändringar må framhållas å ena sidan att de nödiga förutsättning-

arna för en intensivare skogsvärd ökats, och å den andra att faran för öfverafi-erkning blif-

vit större. Dimensionslagen är ej mäktig förebygga denna fara, och än mindre att främja

verklig skogsvård.

Skogsvårdskommittén har med öppen blick för dessa förhållanden dels i förslag till

ändrad lydelse af ['dimensionslagen inpassat frän lagen om vård af enskildes skogar häm-
tade bestämmelser i syfte att höja skogshushållningen, dels ock sökt i föreskrifterna ingjuta

en lefvande ande, genom förslag att jämväl i de tvä nordligaste länen inrätta skogsvårds-

styrelser. Dessa styrelsers verksamhet skulle emellertid omfatta både kustlandets och lapp-

markernas skogar. Motiven hafva fördenskull sammanhållits, ehuru de hufvudsakligen äga

full tillämpning endast ä kustlandet. Det är härstädes, som ett allmänt intresse för skogs-

vård vaknat äfven bland smärre skogsägare och pä grund däraf ett betydande antal förrätt-

ringar ägt rum för afdikning och skogsföryngring m. m. Det är ock här som den person-

liga fackkunskapen icke i tillräcklig grad kan göra sig gällande.

I lappmarkerna däremot äro möjligheterna för skogsvårdens höjande mera begränsade,

men den personliga verksamheten härför möjliggöres genom och jämsides med tillämpningen

af lappmarkslagens föreskrifter. Fackmän för ett allsidigt tillgodoseende af skogsvärdens
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kraf böra tillhandahållas genom statens försorg, hviiket kan ske genom att utveckla den
skogsadministration, som nu finnes.

Domänstyrelsen finner sig fördenskull icke kunna helt biträda skogsvårdskommitténs
förslag angående skogsvårdsstyrelser, lika litet som styrelsen kan finna det tillfredsställande

motiveradt att, på sätt öfverjägmästarna i Luleå, Skellefteå och Umeå distrikt i likhet med tre

af kommitténs reservanter hemställt, alldeles förkasta tanken på att genom skogsvårdsstyrelsers

verksamhet söka främja skogshushållningen inom Västerbottens och Norrbottens län.

Vid framläggandet af skälen for och emot skogsvårdsstyrelser hafva, såsom förut på-

pekats, länen behandlats såsom enhetliga områden, ehuru redan den inemot ett hälft sekel

därstädes tillämpade skogslagstiftningen bort gifva anledning till ett annat åskådningssätt,

nämligen att jämväl beträffande frågan om skogsvärdsstyrelsers inrättande särskildt för sig

behandla lappmarkerna och kustlandsomrädet. Inom ramen för de gällande skogslagarna

skulle sådana styrelser kunna hafva en vidsträcktare verksamhet inom kustlandet än inom
lappmarkerna, ty både förutsättningarna för en bättre skogshushållning och farorna för skogs-

sköfiing af bestånden äro större inom kustlandet än inom lappmarkerna. Styrelsen tillåter

sig äfven framhålla, att af rikets samtliga län det endast är de båda nordligaste, som omfatta

områden från kusten till gränsen mot Norge, i hvilka områden sålunda inneslutas alla väx-

lingar frän låglandet till de kala högfjällen. Jämväl denna växlande naturbeskaffenhet synes

kunna utgöra motiv fÖr att i fråga om skogsvårdsstyrelsers inrättande skilja mellan lappmar-

kerna och kustlandet såsom äfven med afseende på naturbeskaffenheten olikartade.

Denna olikhet gör det enligt styrelsens förmenande olämpligt att söka sammanföra de

skilda delarna af länen under gemensamma skogsvårdsstyrelser. Lappmarkerna skulle troligt-

vis i flera afseenden blifva lidande härpå, ty den verksamhet, som vore afsedd för länen

såsom enheter, komme i öfver\'ägande grad att utöfvas inom kustlandet. De medel, som
skogsvärdsstyrelserna därvid hade till sin disposition, komme i lika öfvervägande grad kust-

landet tillgodo. Utgjordes dessa medel af skogsvårdsafgifter, som efter enhetliga grunder

härflutit från länen i deras helhet, skulle lappmarksskogarna hafva beskattats till Öfvervägande

gagn för kustlandet. Den af naturen fattigare och kargare landsdelen skulle sålunda komma
att understödja och hjälpa den af naturen bättre lottade. Men den förra kan ej utan möda
bära sin egen börda; om någon af dessa landsdelar bör stödjas, är det i främsta rummet
lappmarken, som härvidlag bör ifrågakomma.

Domänstyrelsen kan sålunda absolut ej biträda kommitténs förslag angående inrättande

af skogsvärdsstyrelser och upptagande af skogsvårdsafgifter för länen i deras helhet. Undan-

tagas emellertid lappmarkerna, med hvilka Särna socken med Idre kapellag synes böra lik-

ställas, finner sig styrelsen kunna förorda sådana afgifter och styrelser för Öfriga delar af

Västerbottens och Norrbottens län, inom hvilka områden enligt kommitténs förslag skulle

komma att gälla en skogslag, hvari inrymts afsevärda moment frän den allmänna lagen om
vård af enskildes skogar. Det möter numera ej någon praktisk svårighet med afseende på
uppbörd af skogsvårdsafgifter att särskilja lappmarkerna och kustlandet, hviiket däremot var

förhållandet enligt de bestämmelser om skogsvårdsafgifters upptagande, som voro gällande,

dl kommittén afgaf sitt betänkande. För kustlandet kan sålunda lämpligen nu anordnas

skogsvårdsstyrelser och upptagas skogsvårdsafgifter.

Styrelsen f^r beträffande detta förslag erinra därom, att det visserligen är regel att en

skogsvårdsstyrelses verksamhetsområde omfattar ett helt landstingsområde, men att Koppar-

bergs län redan nu utgör undantag härifrån, i det att skogarna i Särna socken med Idre

kapellag icke äro föremål för skogsvårdsstyrelsens verksamhet. Om sålunda skogsvårdssty-

relser komma att inrättas, icke för länen såsom enheter, utan allenast för vissa delar af Väster-

bottens och Norrbottens län, är detta förhållande ej nytt och opröfvadt. Och i förevarande

fall är det ej blott den olika lagstiftningen, inom lappmarken och kustlandet, som motiverar

styrelsens förslag, utan i lika hög grad öfriga därför anförda forhållanden. Särskildt må
härvid ock erinras om de villkor, under hvilka lappmarksskogarna och skogarna i Särna

socken med Idre kapellag tilldelats de enskilde och hvarigenom de måste anses intaga en

undantagsställning.

Beträffande skogsvårdsafgifter inom nu ifrågavarande landsdelar anser styrelsen sådana

böra utgå allenast for virke, som afverkas å enskildes skogar inom kustlandet, sålunda icke

för virke, som af\'erkas å kronoskogar, ecklesiastika skogar, allmänningsskogar samt städers

och allmänna inrättningars skogar. Däremot bor staten, i mån af behof, anvisa särskilda

medel för skogsvårdens främjande å de skogar, som ägas af den jordbrukande befolkningen.

Industriskogarna böra genom skogsvärdsstyrelserna kunna fa del allenast af uppburna skogs-

vårdsafgifter. Genom att på sådant sätt skilja mellan skogsvårdsafgifter och af staten för

skogsvårdens främjande anvisade medel kan skogsägarens behof af bidrag i nu angifvet syfte
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i nödig mån beaktas. Industrien kan tvifvelsutan bära kostnaderna för den skogsvärd, som
påkallas å dess skogar, hvilket delvis skulle ske genom att från skogarna upptaga afgifter,

som kunde återbördas för skogsvårdsätgärder. Skogsvlrdsstyrclserna skulle, beträffande dessa

skogar, hufvudsakligen blifva rådgifvande och kontrollerande, men, beträffande skogar i en-

skildes ägo, därjämte mera direkt ingripa för att främja skogsskötsel och skogshushållning.

Dessa styrelser synas visserligen böra vara i hufvudsak så sammansatta som öfriga

skogsvårdsstyrelser i riket. Men på det att de må kunna erhålla närmare förbindelse med
den tjänstemannakår, som skulle komma att för den enskilda skogsvården anställas inom
länens kustland, anser domänstyrelsen nödigt att i hvardera styrelsen komme att såsom leda-

mot och sekreterare vara anställd en förste skogsingenjör, som tillika skulle hafva att full-

göra de funktioner, som enligt kommitténs förslag skulle åligga en skogsinspektör. Med en

sådan anordning skulle bland annat vinnas den fördel, att särskildt arfvode till sekreteraren

skulle blifva öfverflödigt. Såsom suppleant i skogsvårdsstyrelsen för första skogsingenjören

skulle vara föronlnad en härför lämplig skogsingenjör. Skogsvårdsstyrelsen komme sålunda

att utgöras af fyra ledamöter, af hvilka en vore själfskrifven, förste skogsingenjören, som i

denna egenskap vore förordnad af Eders Kungl. Maj:t, och de tre öfriga utsedda på sätt

kommittén föreslagit. Med en sådan sammansättning vore styrelsen tvifvelsutan bättre ägnad

att fullgöra en verksamhet, som måste utöfvas jämsides med de åligganden, hvilka tillkomme

af Eders Kungl. Maj:t förordnade tjänstemän.

I öfverensstämmelse med dessa allmänna grundlinjer torde det af kommittén framlagda

förslaget till förordning angående skogsvärdsstyrelser i Västerbottens och Norrbottens län böra

ändras, och far styrelsen i sådant afseende anföra följande.

§ 1.

Denna paragraf skulle, på grund af hvad i det föregående anförts, erhålla i viss mån
ändrad lydelse, förslagsvis följande;

»Inom hvartdera af Västerbottens och Norrbottens län skall för de delar af länen,

som ej tillhöra lappmarken-, finnas en skogsvårdsstyrelse, bestående affyra, med skogs-

förhållandena i orten förtrogna män, af hvilka tre nfses för tre är i sänder, en såsom ord-

förande af Kungl. Maj:t, en af landstinget och en af hushållningssällskapets förvaltningsut-

skott. Suppleanter till lika antal som dessa ledamöter utses för samma tid och på enahanda

sätt. Den fjärde ledamoten, som tillika skall vara styrelsens sekreterare, är förste skogs-

ingenjiiren i länet. Till suppleant för honom förordar Ktingl. Maj:t en skogsingenjor.^

Mot denna paragraf har styrelsen intet att erinra.

§ 3.

Bestämmelsen under d\ att skogsvårdsstyrelsen skulle antaga och med omhänderhafvande

medel aflöna sekreterare, torde, om förste skogsingenjören i länet varder själfskrifven leda-

mot och sekreterare i styrelsen, böra utgå.

I det därefter följande stycket utbytes ordet »skogsinspektören» mot »förste skogs-

ingenjören >.

§ 4.

Mot tlenna paragraf har styrelsen intet att erinra.

§ 5.

Någon oklarhet synes kunna råda angående innebörden af uttrycket »skogar, tillhörande

kommun I. Inbegripas häri allmänningsskogarna, torde uttrycket ft anses vara mindre lämp-

ligt, emedan de ej ägas af kommunen såsom sådan, utan af dess jordägande befolkning. I

sak är domänstyrelsen af den mening, att skogsvärdsstyrelsens medel ej böra få användas

tor andra skogar än sådana, från hvilka skogsvårdsafgift för saluvirke utgår, men för alla

dessa, dock så att såsom förut är sagdt, för skogsvärden särskildt anvisade statsmedel böra

få disponeras allenast för skogar, som ägas af den jordbrukande befolkningen. Förbehåll

härom torde lämpligen böra göras i samband med medlens anvisande, då bestämmelse därom
ej erfordras i författningen. I öfverensstämmelse härmed torde paragrafen kunna erhålla

följande lydelse:
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>De uniler skogsvärdsstyrclsens förs-aUning ställda medel fä ej användas för s/afens

skcgar, ecklesiastika skogar^ allmiinningsskognr äfvtyisom skogar tillhörundr \tni1ir, allmänna
inrättningar och stiftelser.»

§ 6.

I
Mot bestämmelserna i denna paragraf har styrelsen intet att erinra. I

§ 7. f
Bisatsen i första punkten; »hvartill formulär lämnas af jordbruksdepartementets skogs-

kontor», torde böra utgå. Andra punkten torde, med hänsyn till hvad styrelsen föreslagit i

fråga om l §, böra erhålla följande lydelse: »Denna redovisning skall granskas af revisorer,"

utsedde för ett år i sänder, en af Kungl. Maj;t, en af landstinget och en af hitshallnings-

sällskapets forvaItningsntskott »

.

Mot denna paragraf har styrelsen intet att erinra.

Då styrelsen icke kan förorda skogsvårdsstyrelser för lappmarkerna samt för Särna

socken med Idre kapellag, följer ock däraf, att styrelsen i fråga om samma landsdelar icke

kan tillstyrka kommitténs förslag angående uppbärande af skogsvårdsafgifler. Endast för

privatskogarna inom de delar af Västerbottens och Norrbottens län, hvilka icke tillhöra lapp-

marken, anser sig styrelsen kunna på sätt ofvan angifvils tillstyrka upptagande af skogsvårds-

afgifter. Dessa privatskogar inom de båda nordligaste länen böra sålunda inbegripas i Kungl.

förordningen den li oktober igi2 om skogsvårdsafgift. Bestämmelserna böra ej galla all-

männingar. Beträffande dessa må särskildt framhållas, att det måste anses vara ett stats-

intresse både att verka för allmänningskogars bildande och fÖr befrämjande af deras skogs-

hushållning. Påläggas allmänningsskogarna skogsvårdsafgifter samtidigt som bestämmelse

meddelas därom, att skogsvärdsstyrelses medel ej f^ användas för dylika skogar, motverkas

nyss nämnda statsintresse både i fråga om allmänningars bildande och höjande af skogsvår-

den å desamma.
Styrelsen anser sig i detta sammanhang böra särskildt erinra därom, att de ifrågasatta

skogsvårdsstyrelserna inom Västerbottens och Norrbottens läns kustland icke komma att i

samma omfattning som skogsvårdsstyrelserna inom öfriga delar af landet vara i behof af

medel. Medan sistnämnda skogsvårdsstyrelser själfva afiöna sina tjänstemän och tillsynings-

män, skulle nämligen motsvarande personal i de båda nordligaste länen komma att aflönas med
statsmedel. Skogsvårdsafgifterna och de statsmedel, som eventuellt komma att ställas till

sistnämnda läns skogsvärdsstyrelses förfogande, torde sålunda nästan uteslutande kunna dispo-

neras till direkta skogsvårdsåtgärder.

Det är en oafvislig nödvändighet att för höjandet af skogsvården ä privatskogama

äfven i Lappland och i Särna socken med Idre kapellag i Dalarna anskaffa härför nödiga

medel. Både kommittén och dess reservanter hafva med skärpa betonat detta. Såsom ett

ytterligare stöd härför far styrelsen anföra, att det hittills nästan uteslutande är större skogsägare,

hufvudsakligen skogsägande sågverksbolag, som inom lappmarkerna uppoffrat penningar för

höjande af skogsvärden å sina hemman. Härvid har förfarits pä det satt, att skogsägaren

låtit genom fackman upprätta förslag till detaljerad hushållningsplan för skogen, därvid före-

slagits att afverkningen måtte få höjas öfver den normala med ett efter omständigheterna

växlande belopp. Samtidigt lämnas förslag till bäckrensning, afdikning af sumpmarker,

markberedning för främjande af skogsäterväxten m. m. Sedan planen granskats af veder-

börande öfverjägmästare och taxator, har domänstyrelsen pröfvat ärendet och därvid i regeln,

dä detta frän skogsvärdssynpunkt varit motiveradt, medgifvit. att afverkningsbeloppet finge

höjas öfver det normala, Jinder villkor att vissa arbeten till skogsmarkens förbättrande, be-

ständsvårdens höjande och föryngringens befrämjande komme att utföras. Därest sådana

arbeten därefter icke komma till stånd, har styrelsen förbehållit sig rätt att nedsätta afverk-

ningsbeloppet. Höjningen af detta har nämligen grundats på, bland annat, att skogen komme
att erhålla stegrad afkastningsförmåga genom den värd, som skulle ägnas ät skogsmarken,

skogsbestånden och föryngringen.

t
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Sådana ])laner hafva af styrelsen fastställts sedan mera än tio år tillbaka, utan att de
mindre skogsägarna annat än i vissa undantagsfall häraf föranledts att inslå på den väg bolagen
bcträdt. Ej heller de afdikningar med flera arbeten, som å statens och vissa bolags skogar
i lappmarkerna utförts under tiden frän senare hälften af iSgotalet, hafva förmätt hemmans-
ägare att i nämnvärd omfattning följa de gifna exemplen. Den mindre skogsägaren saknar
nämligen medel för sådana arbeten, som icke omedelbart eller åtminstone inom närmaste
framtiden lämna afkastning. Här måste sålunda staten träda stödjande och hjälpande emel-

lan. Kommitténs reservanter hafva angifvit den rätta vägen härför. På extra stat borde
årligen anvisas ett anslag af minst det belopp, hvartill utsyningsafgifterna, som borde bibe-

hållas, sammanlagdt uppgå. Detta anslag borde genom en nämnd, sammansatt pä liknande
sätt som de nu inom Västerbottens och Norrbottens län verksamma skogsvärdsnämnderna,
göras tillgängligt för att bereda lappmarkens hemmansägare stöd och hjälp vid utförande af

skogsvårdsarbeten. Dessa äter borde planläggas af skogsstatens tjänstemän efter öfverlägg-

ning med hemmansägarna, helst i samband med utsyningsförrättningar. Styrelsen, som i

denna del helt ansluter sig till reservanternas förslag, (år tillika erinra, att jägmästarna kunna
under besök å hemmansskogarna diskutera förslag om afverkningsbeloppens höjande, därest

vissa åtgärder vidtagas för markens förbättring samt skogens föryngring och vård. En dylik

höjning kan alltså ifrågakomma utan att hemmansägaren betungas med de ganska afsevärda

kostnader, som äro förenade med upprättande af fullständiga skogshushällningsplaner.

Statsanslaget torde alttsä böra lämnas till skogsvärdens främjande ä enskildes skogar
inom lappmarken samt i Särna socken med Idre kapellag i Dalarna. För att disponera dessa

medel och i öfrigt verka för skogsvärdens främjande, torde, på sätt nyss är sagdt, skogs-

värdsnämnder böra anordnas, en för Västerbottens läns lappmark, en för Norrbottens läns

lappmark och en för Särna socken med Idre kapellag.

I öfverensstämmelse med hvad sålunda anförts får styrelsen i underdånighet hemställa:

a) beträffande kustlandet i Västerbottens och Norrbottens län:

att skogsvårdsstyrelser mä inrättas enligt därom afgifvet förslag;

att skogsvårdsafgifter mä utgå för virke frän enskildes skogar och ställas till skogs\årds-

styrelsernas disposition;

att därjämte till dessa styrelsers förfogande ställas statsmedel, som pä extra stat anvisas,

hvilka i män af behof må an\'ändas för skogsvårdens främjande å skogar, som ägas af den
jordbrukande befolkningen

;

b) beträffande lappmarkerna och Särna socken med Idre kapellag:

att på extra stat anvisas statsmedel, till belopp minst motsvarande utsyningsafgifterna

inom samma områden, att disponeras af skogsvärdsnämnder till skogsvårdens höjande ä skogar,

som ägas af den jordbrukande befolkningen; samt
att i skogsstatens tjänstemäns uppdrag skall ingå att såväl teoretiskt som praktiskt

verka for skogsvärdens höjande äfven å jirivatskogarna.

Slutligen far styrelsen, dä nu utgående utsyningsafgifter i vissa fall i det föregående
berörts, härom hänvisa till sitt denna dag afgifna underdåniga utlåtande, angående utsynings.

afgifter.

Stockholm den 15 september 1913.

Underdånigst:

KARL FREDENBERG.

Th. ÖRTENIil.AD. Fr. GlOnEI.. TH. HERMEr.lN. Gerh. .\i.ex.\nderson.

A'. G. G. Ä'orl/njo^.
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TRÄVARUMARKNADEN.
Det är ej utan att det varit förenadt med en viss svårighet att finna

något af intresse att meddela, då jag gått att aflägga mina närmast före-

gående rapporter. — När marknaden är fast och förblir så, månad efter

månad, när öfvervägande delen af årsstocken är försåld, och de affärer

som afslutas komma till stånd under intrycket af dessa omständigheter,

kan en berättelse angående marknaden gifvetvis ej undgå att bekajas af

en viss monotoni.

Dock börjar det att ljusna äfven från rapportgifvaresynpunkt, i det

att försäljningarna för kommande år allt mer tilldraga sig intresse. Sant

är visserligen, att det blott är ett fåtal afslut som ännu kommit till stånd,

men detta hindrar ju ej att man måste uppmärksamma dessa. Kam-

panjen har onekligen börjat, och det gäller nu att klokt utnyttja de för-

delar, som säljarna gifvetvis hafva uti, att från en stark marknad för i

är tidigt få öfvergå till att underhandla om priser för det kommande.

Om de hittills kända afsluten äro att notera följande.

Från Sundsvall har till Tyskland försålts 7" granbattens till Mk.

•77:50— of^h 2 X 8" gran till Mk. 172:50— från Öfverbotten till Spa-

nien 3 X 9" o/s furu till £ II, 7" furubattens till £ 9, och 4" furu-

planchetter till £ 7.17/6.

Man vet också, att Härnösand underhandlar om granbattens och be-

gär Mk. 175 basis med 2 '/^ marks förhöjning för bräder. När detta

skrifves äro dock inga afslut kända.

Efter hvad det vill synas, kommer Härnösand att hålla ut för lägst

följande priser.

3 X 9" furu III francs 290

IV "
26S

2 Yz X 7" furu o/s £ 9.7/6

7" furubräder o/s Mk. 192,50

6" d:o 182,50

5" d:o 172,50

4 y^" furuplanchetter francs 215,—
4" d:o ' 205,

—

'
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3 X 9" gr^n 37 c. basis

2 V, X 7" Mk. 175,

—

7" granbräder 177.5°

och öfriga distrikt komma säkerligen att utgå från liknande basis med
sedvanliga tillägg och reduktioner.

Af det anförda synes, att man ej ämnar med topp-priser afskräcka

köparna, ehuru det på samma gång är tydligt, att man med lugn ämnar

afvakta utvecklingen och ej söka forcera fram anbud på bekostnad af

priserna. Denna politik är klok och betingas i själfva verket också af

nödvändigheten, ty allom bekant är, att med gällande råvarupriser vinst-

marginalen är nog så liten, i synnerhet som ingen tendens att fa till-

verkningskostnaderna lägre förefinnes.

Det är för öfrigt en synnerligen allvarlig fråga, denna angående

råvaruprisen. Man finner huru dessa år efter år stiga. Man säger till

hvarandra: huru är det möjligt att kunna vara med om denna oafbrutna

stegring? men icke för ty deltager man i dansen. Frågan är så mycket

allvarligare, som i regel endast en del af det timmer, som köpes under

året, blir försågadt och skeppadt samma är. Kommer så en dag den

ofrånkomliga baissen, står man där med dyr råvara och svaga försälj-

ningspris. — Gifvet är ju att spekulationen är ett ofrånkomligt moment,

äfven inom trävaruhandteringen, men den synes dock i berörda fall

förekomma i en art och utsträckning, som ej är att räkna till det sunda.

Skeppningarna hafva gått lika raskt under augusti och början af

denna månad, som tidigare. Dock måste man konstatera att skepp-

ningsvädret, som under den tidigare sommaren var gynnsamt efter hela

Östersjökusten, under augusti blifvit synnerligen ofördelaktigt för ham-

narna från Härnösand och söderut. Öfverbotten har däremot ej på
många år haft en så gynnsam sommar, som den nu gångna.
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EKONOMISKT.
;

Marma sågverks aktiebolag. Såsom styrelseledamöter i stället för L. R. G. Hill?

man, G. Rettig och I. H. Widmark hafva inlrädt öfverste P. E. Rettig i Gäfle, grosshandla-

ren K. \V. V. Carlgren i Söderhamn och bankdirektören C. E. Schultz i Stockholm. Supp-

leanter äro förvaltaren L. J. Hallgren i Ljusdal, och krigsrådet C. E. T. Sterky i Stock-

holm.

Sandvikens sågverksaktiebolag. Såsom styrelseledamot i stället för H. C. Bill-

mark har inträdt förvaltaren Olof Wikberg i Sollefteå.

Sandö sågverksaktiebolag. Såsom styrelseledamöter i stället för Axel Kjellström

och Walter Ahlqvist hafva inträdt förutvarande suppleanten A. K. Sundberg och v. härads-

höfdingen E. K. Treffenberg i Djursholm, hvarjämte till suppleanter i stället för bemälde

Sundberg och Richard] Dymling utsetts Karl Leonard Holm i Stockholm och Herman Ro-

bert Ramström i Hörnösand.

Svanä aktiebolag har af bankaktiebolaget Xorra Sverige för obekant pris inköpt c:a

104,000 tunnland skogsfastigheter, belägna i Norrbottens län och hvilka fastigheter på sin

tid ägts af Bodträskfors aktiebolag.

Sulfitaktiebolaget Ljusnan. Till styrelseledamot i stället för C. E. R. Lindström

har valts öfveringenjören Harry von Eckermann i I^jusne. Suppleanter äro grosshandlaren

L. R. G. Hillman i Söderhanni, kammarherren C. W. T. von Eckermann i Stockholm och

disponenten E. G. Thunberg i Göteborg.

Sundsvalls cellulosa aktiebolag. Såsom styrelseledamot i stället för H. A. Breien

har inträdt bruksägaren G. O. Örn ä Matfors, Tuna socken af Västernorrlands län.

Trävaruaktiebolaget Dalarne. Såsom styrelseledamot har ytterligare inträdt A.

H. Ågren, i hvilkens ställe till suppleant utsetts grosshandlaren \V. J. Henriques i Göteborg,

Utansjö cellulosa aktiebolag. Såsom styrelseledamöter i stället för Paul Biu'-

chardt och A. S. H. Flygt hafva inträdt J. A. Arnell och bruksägaren .\. N. Vcrsteegh i

Stockholm, hvarjämte till suppleanter i stället för bemälde Arnell och Hj. C. Billmark ut-

setts brukspatronen Per Henric Norberg a Björkå bruk och grosshandlaren J. E. Liden

Ramvik.

FÖR KRONOJÄGARE.
Angående semester åt kronojägare.

Till douiänstyrehen.

Hos Kungl. Maj:t har Sveriges kronojägarförbund anhållit, att bevakare vid skogsstaten

måtte medgifvas en månads semester årligen.

Till följd af nådig remiss har Ni den 2g april 1913 häröfver afgifvit underdånigt

udåtande.
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Vid föredragning denna dag af detta ärende har Kungl. Maj:t funnit ifrågavarande

iirisciUning icke till någon Kungl. Maj:ts vidare åtgärd föranleda.

Härom har Ni att underrätta vetlerbörande.

Stockholm den 23 maj 1913.

.\i.KRED Petersson.
(''. TOfi Sihulzcnheim,

Rätt för extra kronojägare med fast arfvode att under sjukdom behålla viss
de! af arfvodet.

Till Koniingt'n.

Eders Kungl. Maj:t har genom nådigt bref den 31 januari 1913 bemyndigat domän-
styrelsen att tillerkänna extra kronojägare med fast arfvode rättighet att tills vidare under

tjänstledighet för sjukdom behålla intill tvä tredjedelar af arfvodet, dock att sådan rättighet

icke må utsträckas under längre tid än ett år. Det till domänstyrelsens kännedom komna
första fallet af nu angifven art, hvilket föranledde styrelsens underdåniga framställning den

30 december 1912 och Eders Kungl. Maj:ts ofvannämnda nådiga beslut den 31 januari 1913,
inträffade under är 1912, då den mot ett årsarfvode af 1,100 kronor inom Medelpads revir

anställde extra kronojägaren Albin Eriksson pä grund af styrkt sjukdom, operation och lasa-

rettsvård erhöll ledighet frän tjänsten genom vederbörande öfverjägmästarc under tiden från

och med den 16 juni till och med den 30 november, under hvilken tid han måst afstå från

hela det honom under tjänstgöring tilldelade arfvodet. Nu har bemälde Eriksson i till Eders

Kungl. Maj:t ställd underdånig ansökan den 8 maj 191 3, hvilken härjämte öfverlämnas

hemställt, att honom måtte i nåder tilldelas två tredjedelar af det arfvode han gått förlustig

under den tid han måst för sjukdom afhålla sig frän tjänstgöring, och hafva vederbörande

jägmästare och öfverjägmästarc, pä sätt framgår af deras här närlagda yttranden i ärendet

tillstyrkt bifall till denna Erikssons framställning.

Enär Eders Kungl. Maj:ts förenämnda nådiga beslut af den 31 januari 1913 icke

torde gälla retroaktivt, får styrelsen härmed i underdånighet hemställa om nådigt bemyndi-
gande att till extra kronojägaren Albin Eriksson af ecklesiastika skogsmedel, hvaraf hans

arfvode för år 1912 skulle, om han dä tjänstgjort, i sin helhet hafva utgått, utbetala tvä

tredjedelar af den del af arfvodet, som han gått förlustig. Då Eriksson, enligt hvad här för-

varade räkenskapshandlingar utvisa, uppburit för 6'/.^ månaders tjänstgöring, oafsedt honom
tilldelade resepenningsmedel, 504: 14 kronor, har han på grund af sin iråkade sjukdom, om
hvilken ett härvid fogadt läkarintyg närmare redogör, gått miste om 595- ^^ kronor. Han
skulle alltså fa uppbära 397 kronor 24 öre, om hans hemställan, som styrelsen nu förordat,

vinner nådigt bifall. Såsom skäl härtill torde äfven kunna framhållas den omständigheten,

att hans läkare- och lasarettsvård torde medfört utgifter, som för honom \arit kännbara.

Stockholm den 2 juni 19
1
3.

Underdånigst:

W. Roos.
TH. ÖKTKNlil.jM). CilNK.Ml StIERNSPET Z.

Gitunar ]\'istrtimi.

Anslag till understöd åt pensionerade kronojägare.

Till domiinstyrehni.

Uti skrifvclse den 24 maj 19 1
3 angående regleringen af utgifterna under riksstatens

tionde hufvudtitcl, har Riksdagen anmält, att Riksdagen med bifall till Kungl. Maj:ts därom
gjorda framställning, å extra stat under nämnda hufvudtitel för är 1 9 14 uppfört ett förslags-

anslag af 3,600 kronor för utdelande af tillfälliga understöd åt pensionerade kronojägare,

under villkor att understöd ej finge tilldelas annan än den. som styrkte sig vara i behöfvande
omständigheter och antingen erhållit afsked med pension från allmänna indragningsstaten till

belopp, understigande 500 kronor, eller ock under är 1908 erhållit afsked med afkortad

pension från anslaget till pensionering af civila tjänsteinnehafvare, samt att i afseende å

understödets storlek iakttoges, att detsamma jämte den utgående pensionen icke finge till-

sammans öfverstiga 500 kr.

Detta meddelas Eder till kännedom och för vederbörandes underrättande.

Stockholm den 13 juni 191 3.

Ai.FREiJ Petersson.
Erik Sjuborg.
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Domänstyrelsens cirkulär angående utdelande af understöd ät pensionerade
l<ronojägare.

Sedan Riksdagen i likhet med hvad under de senaste åren ägt rum ä extra stat för
ar 1914 uppfört ett förslagsanslag å 3,600 kronor för utdelande af tilllalliga understöd åt
pensionerade kronojägare, under villkor att understöd ej finge tilldelas annan än den, som
styrkte sig vara i behöfvande omständigheter och antingen erhållit afsked med pension från
allniänna indragningsstaten till belopp understigande 500 kronor, eller ock under är 1908
erhållit afsked med afkortad pension frän anslaget till pensionering af civila tjänsteinnehaf-
vare, samt att i afseende å understödets storlek iakttoges, att detsamma jämte den utgående
pensionen icke finge tillsammans öfverstiga 500 kronor,

vdl Kungl. Domänstyrelsen härigenom meddela, att pensionerad kronojägare, som jäm
likt ofvannämnda villkor kan vara berättigad till erhållande af nu ifrågavarande understöd
äger att före den 1 nästkommande oktober till jägmästaren i det revir, där han vid afskeds
tagandet tjänstgjorde, inkomma med till Kungl. Majit ställd ansökning om erhållande af
understöd, hvilken ansökning skall vara åtföljd af bevis om att sökanden befinner sig i be
höfvande omständigheter; börande sådant bevis vara utfärdadt af pastor i församlingen, kro-
nobetjäning i orten, kommunalnämndens eller kommunalstämmans ordförande.

Vederbörande jägmästare skall före den 1 5 nämnda oktober månad till Kungl. Domän
styrelsen insända till honom inkomna ansökningar jämte eget underdånigt utlåtande i ärendet

Stockholm den 21 juli 1913.

Kungl. Doinänstyrchen. 9

Vakansförordnande. Kronojägaretjänsten i Visjö bevakningstrakt af Kosta revir
uppehälles frän 10 augusti tills densamma blifvit i vederbörlig ordning återbesatt af Allan Petre.

I ill skogsrättare vid Hammarsebo skogsskola har K. Doinänstyrelsen utnämnt skogs-
biträdet vid statens skogsförsöksanstalt, e. kronojägaren C. O. Gille.

RÄTTELSER.

I uppsatsen -Blädning eller trakthuggning i de Norrländska skogarne» i föregående
häfte har ett tr>ckfel uppstått ä sid 367, rad. 17 nedifrån, som bör lyda sålunda: »

att för tio är sedan det ^ar omöjligt att sälja pappersved från kronoparken Ammer >..

Red.

A tabell 3 sid. 323 häfte 7 innevarande år har ett fel insmugit sig, i det att den pric-
kade kurvan för Wallmos normalbestånd angifv-er värdet af förafverkningarna, kapitaliserade
ffter 4,5 %, och den genom kors utmärkta kunan värdet per hektar af kvarstående bestånd,
1 stället för tvärtom, som å sagda tabell angifves. Rättelsen sker därför enklast genom att
under namnet Wallmo å berörda tabell rita kors, där prickarna stå och prickar, där korsen
stå. I texten sid. 324, där samma tabell beskrifves, äro kurvorna däremot rätt betecknade.

I". W.
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MEDDELANDEN FRÄN STATENS SKOGSFORSOKSANSTALT.

Skogsträdens frösättning hösten 1913.

Av Gunnar Schotte.

Sommaren 1912 utmärkte sig i synnerhet under juli månad för hög

värme, vilken synes påverkat skogsträden till en i allmänhet riklig blom-

ning under våren 1913. Under vegetationsperioden i år har väderleken

i allmänhet varit gynnsam för fröbildningen, men på en del håll, särskilt

i södra Sverige, ha skadliga inflytelser av olämplig temperatur i någon

mån inverkat menligt. Vidare har den starka värmen och torkan under

hösten kommit granens kottar att flerstädes för tidigt släppa sina frön.

Då alltså även i ar väderlekens beskaffenhet kommer att i viss mån

starkt influera på frötillgången, lämnas här nedan, liksom i föregående

berättelse över skogsträdens frösättning, först en kort redogörelse över

temperaturen och nederbörden under årets vegetationsperiod efter upp-

gifter, i huvudsak hämtade ur »Månadsöversikt av väderleken i Sverige»,

årgång 19 13, h. 4—10.

Väderleken under vegetationsperioden 1913.

I april månad var temperaturen över hela landet i medeltal i—

2

grader högre än den normala. I slutet av månaden steg den i södra

Sverige några dagar till + 20° C. eller något däröver. En period av

lindrig köld, särskilt om nätterna, förekom däremot omkring den I5:de

eller något tidigare till och med i södra Sverige.

Nederbörden översteg den normala i större delen av Norrland samt

i Kalmar län och på Gottland. Brist på regn rådde däremot i Örebro,

Västmanlands, Östergötlands, Skaraborgs, Älvsborgs, Hallands, Kristian-

stads, Malmöhus och Blekinge län.

Under maj månad var temperaturen i allmänhet över hela landet

1— 2 grader högre än den normala. Under förra hälften av månaden

föll den flera nätter till noll eller några grader därunder. Även från

senare delen av månaden inrapportera kronojägarna frostnätter såsom

från Finja bev. -trakt i^^j^ i södra Skånes revir, från Ulvshults och östra

Blekinge bev. -trakter
(^'/s)

• Blekinge revir samt från Halmstads och Höka
bev. -trakter i Hallands revir. Från sistnämnda bevakningstrakt har krono-

Skugsvårdsjorfiiingfns Tidskri/I, allmänna drlen 1913. 30
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jägaren antecknat, att frost visserligen iakttagits ä marken, men att

temperaturen vid trädhöjd ej understigit fryspunkten. Omkring den 21

maj förekom frost flerstädes i södra Småland samt på några ställen i

Tjusts och Aspelands revir. Den 28 maj iakttogs frost å Hesselby

kronopark i Eksjö revir. Från spridda ställen i Västergötland omtala

kronojägarna frost omkring den 21 och 29 maj. Så har ock under

samma tid varit förhållandet på åtskilliga platser i Östergötland och

Södermanland liksom även flerstädes i Uppland, Bergslagen och södra

Dalarna samt i Revsunds bev. -trakt i Bräcke revir.

I juni månad var temperaturen i Svea- och Götaland i medeltal

något litet lägre än den normala, men i Norrland däremot tämligen

normal. Den 5 och 6, mellan den 16 och 24 samt den 30 steg den

mitt på dagen vanligen över 20 grader. I mitten av månaden nedgick

den några nätter, särskilt i norra Sverige, mot nollpunkten. Sålunda

omtala kronojägarna frostnätter den 14 juni ä flera ställen i Eksjö och

Jönköpings revir, i Skövde och Hökensås bev. -trakter (Vartofta revir), i

Sundsmarkens bev. -trakt (Tivedens revir). Kisa bev. -trakt (Kinda revir),

Degeröns bev. -trakt (Karlsby revir). Folkströmmens bev. -trakt (Finspångs

revir), Kungsskogens bev.-trakt (Karlstads revir) och Lima bev. -trakt

(Österdalarnas revir). Under tiden 13— 15 juni inträffade frost flerstädes

i Övre Dalarna och Härjedalen. Från mitten av juni omtala krono-

jägarna en och annan frostnatt å spridda ställen i Jämtland samt i Norr-

och Västerbotten. Dessa lindriga frostnätter ha emellertid ej skadat

trädens blommor, och de ha överhuvud taget förekommit sparsammare

än vanligt. Jägmästare Eneberg i Äsele revir omnämner också såsom

särskilt anmärkningsvärt, att så få frostnätter förekommit under försom-

maren. Även jägmästare BORGLiND i Råneträsks revir framhåller, hurusom

väderleken under trädens blomningstid varit synnerligen gynnsam.

Nederbörden var i juni månad över hela landet tämligen normal. I

sydöstra Sverige rådde någon regnbrist, och på Gottland härskade stark

torka. I inre Småland samt i västra Svealand var nederbörden större

än vanligt. Största regnmängden eller 121,8 mm. föll vid Skeen i Krono-

bergs län och den minsta eller 9,7 mm. vid Fårö fyr pä Gottland. Den

26 på eftermiddagen kom vid Kuddby i Östergötland den ovanligt stora

mängden 91,5 mm. under ett mycket starkt åskväder, åtföljt av hagel.

Under juii månad översteg temperaturen den normala i Norrland,

särskilt i dess nordliga trakter, men var i övriga delar av landet något

lägre än den normala. I Jockmock steg den ända till 30 grader mitt

på dagen i medio av månaden.

Nederbördens mängd växlade under samma månad i olika trakter

av landet. Den var mycket riklig i större delen av Svealand, i synnerhet
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i Örebro län, samt för övrigt över den normala i större delen av Norr-

land ävensom i Östergötlands, Skaraborgs och Gottlands län. Neder-

bördsbrist rådde däremot i övriga delar av Götaland, i synnerhet i de

södra länen, samt i Norrbottens och Västerbottens östliga delar. Största

regnmängden föll med 213,9 mm. vid Dalkarlsberg i Örebro län, medan

vid Barsebäck i Malmöhus län den minsta kom med allenast 12,1 mm.
Största regnmängden under ett dygn eller 78,5 mm. uppmättes den 27

juli vid Torpshammar i Västernorrlands län.

I augusti månad var temperaturen i Norrland i medeltal något högre

än i normala fall, men i övriga delar av landet något lägre än vanligt.

Såväl i början som i slutet av månaden steg den också till något över

20 grader. Någon nämnvärd nattfrost synes ej ha förekommit med
undantag för den 6:te augusti, dä frost inträftade i vissa trakter av södra

och mellersta delarna av landet.

Nederbördens mängd översteg icke obetydligt den normala i södra

Norrland samt i östra delarna av Svealand och Götaland, särskilt i Gävle-

borgs och Uppsala län. I större delen av det övriga landet rådde där-

emot nederbördsbrist, särskilt i Örebro, Älvsborgs, Skaraborgs, Jön-

köpings, Kronobergs- och Blekinge län, varest det endast regnade hälften

af det normala eller något mera. Största regnmängden eller 234,7 mm.
uppmättes vid Västanå i Uppsala län och den största under ett dygn

föll den 13 augusti med 64,0 mm. vid Volmsta i Västernorrlands län.

Under september månad var temperaturen i norra och mellersta delarna

av landet i medeltal '/2 till i grad högre än den vanliga, men eljest

tämligen normal. I början och mitten av månaden steg temperaturen i

södra hälften av landet till inemot 20 grader mitt på dagen. Den 4— S,

10 och II samt efter den 20 september förekom nattfrost flerstädes i

det inre av landet. I norra delen av Norrland samt i fjälltrakterna

iakttogs frost redan den 2 och 3 samt några andra nätter.

Nederbörden blev denna månad ovanligt stor på Gottland, särskilt

genom det rikliga regnandet den 2 september, vilket knappast haft sitt

motstycke under någon föregående september månad av de sista 54 åren.

I Södermanlands, Östergötlands, Skaraborgs samt norra delarna av Älvs-

borgs och Kalmar län var nederbörden tämligen normal, men i övriga trakter

av landet rådde brist. Denna blev mest märkbar i Lappland och Väster-

norrlands län samt i Uppsala län.

I oktober månad var temperaturen i södra hälften a\- landet i medeltal

V2 till I grad högre än den normala. I södra Norrland var den tämligen

normal, men i övre Norrland icke obetydligt lägre än vanligt. Flera

nätter före mitten av månaden nedgick temperaturen även i södra Sverige

några grader under nollpunkten, men i Norrland — särskilt i Lappland

—
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var detta regel även under månadens senare hälft. Den 25 oktober

föll temperaturen därstädes t. o. m. till omkring — 20° C.

Nederbörden, som i Norrbotten och fjälltrakterna av Västerbottens

län övervägande utgjordes av snö eller snöblandat regn, men i övriga

delar av landet mest av regn, översteg den normala endast i östra och

södra Götaland. I övriga delar av landet rådde nederbördsbrist, som

var mest kännbar i södra Norrland och Svealand. I Gävleborgs, Västman-

lands och Uppsala län uppgick nederbörden flerstädes ej ens till 10 mm.
Största nederbördsmängden kom vid Riksgränsen med 143,7 mm., och

största nederbörden under ett dygn föll den 17 oktober med 50,7 mm.
vid Skalstugan i Jämtland. Marken har under oktober månad endast i

övre Norrland tidtals varit täckt av snö, men i övriga delar av landet

har den i stort sett ännu varit bar.

1

Tallens och granens blomning.

Tallen har i år haft en medelgod blomning över i stort sett hela

landet. I tabell i (se sid. 453) finnes sammanställd en procentfördelning

av kronojägarnas uppgifter om blomningens ymnighet. Härav framgår

tydligt, att blomningen varit rikast i de 3 norra distrikten eller i Norr-

och Västerbotten.

Kronojägarna uppgiva att de iakttagit tallblommor i södra Skåne

redan omkring i maj, men i allmänhet började blomningen i dessa trakter

först omkring den 10 maj. Redan i mitten av samma månad funnos tall-

blommor i södra delarna av Småland och Västergötland samt i Stockholms-

trakten. I Tiveden och å Kolmården började blomningen först omkring

den 20 eller 25 maj. Vid samma tid blommade tallen i Bergslagen,

och i slutet av denna månad började den blomma i Dalarna och mellersta

Norrland. I början av juni törekommo tallblommor i större delen av

Västerbottens kustland, samt i mitten av juni i de inre delarna av södra

Lappland. Från Norrbottens kustland uppge kronojägarna, att tallen

började blomma i mitten eller slutet av juni och i vissa trakter av Norr-

botten pågick dess blomning ända in i juli månad. Som exempel härpå

må nämnas, att jägmästaren i Råneträsks revir fixerar tallens blomning

till tiden mellan den 20 juni och 14 juli å fristående träd samt i bestånd

mellan den 22 juni och 15 juli.

Kottämnena torde under sommaren ha utvecklat sig tämligen normalt;

endast från ett färre antal bevakningstrakter klagas över att de på grund

av torkan skulle vara outvecklade. Man torde därföre för nästa år

kunna påräkna ett medelgott kottar för tallen och detta mest i övre Norr-

ands kustland.
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Sammandrag över blomningens ymnighet hos tallen och granen våren 1913.
Die Bliite tler Kiefcr und der Fichte im Friihjalir 19

1 3.
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Ymnigheten av granens blomning åskådliggöres likaledes i tabell i. i

Ovanligt rik har den varit i Västerbotten, Mellersta Norrlands distrikt samt

Hälsingland och Dalarna. I södra Sverige har granen blommat betyd-
|

ligt svagare, och granblommor ha t. o. m. alldeles saknats i en del be-
j

\akningstrakter i södra och västra distrikten, liksom på ett och annat

;

ställe i Småland. Granen blommar i allmänhet omkring en vecka tidi- i

gare än tallen, vilket också de flesta kronojägare uppge. Emellertid är

det många kronojägare, som ange tidigare blomning för tallen än för gra-

;

nen och t. o. m. några som skrivit upp senare blomningstid för björk

än för och tall gran. Detta styrker mig i vad jag förut påstått, att ej så

få kronojägare lämna felaktiga uppgifter om blomningstiden. I övre •

Norrland torde emellertid blomningstiden för tall och gran mera samman-

falla. Jägmästare BoRGLIND anför exempelvis frän Råneträsks revir att

granen blommat mellan 15 juni och 18 juli, medan han för tallen fixe-

rat tiden från 20 juni till 15 juli. Granens blommor ha över större

delen av landet utvecklat sig väl.

Tillgången på talU och grankott.

Kartan å sid. 455 visar tillgången pa den i=åriga tallkotten. Vi

se härav, att god tillgång är att anteckna från många revir i övre Norrland

samt särskilt riklig förekomst inom Burträsks revir. Sedan blir i stort

sett tillgången svagare ju längre söderut man kommer. I Västra, Små-

ands och Södra distrikten finnas t. o. m. några revir med svag —
medelmåttig tillgång hos endast fristående träd.

Förekomsten av 2=årig tallkott är i år god i Norrland med något

svagare tillgång söderut (se kartan å sid. 457). Tillgången visar sig

\ ara något större, än vad kronojägarnas rapporter om tillgången på 1 -årig

kött förra året varslade. Så brukar också ofta vara fallet. Förekomsten

av I -årig kött skattas vanligen lägre än den 2-åriga. Jämför man den

nu å sid. 458 meddelade tabellen 2 och dess 3:dje och 4:de kolumn med

i:a och 2:dra kolumnen av samma tabell i redogörelsen förra året, skall

man emellertid finna rätt stor överensstämmelse. Påfallande är emeller-

tid att från Jucka.sjärvi, Bohus och Tjust revir nu uppgivas lägre fre-

kvenssiffror än för I -årig kött i fjol. I övrigt visa, som sagt, sifi^rorna

för den 2-åriga kotten i år större tillgång än den i-åriga förra året.

Störst är denna skillnad inom Norra och Södra Lycksele samt Asele

revir. För jämförelse härutinnan meddelas också å sid. 456 den för

i-ärig tallkott uppgjorda karta, som ingick i förra årets redogörelse över

skogsträdens frösättning.

I tabell 2 finnes vidare en sammanställning av tallkottens absoluta



Tillgången på 1-årig tallkott i Sverige

hösten 1913.

(Ertrag aii I-jährigen Kiefernzapfen in Schw

im Hcrbste 1913.)

Distrikt och revir.



Tillgången på 1-årig tallkott i Sverige

hösten 1912.

(Ertrag an i-jährigcn Kicfernzapfen in Schwedcn
im Herbsle 19 12.

Distrikt och revir.

Luleh distrikt.

. Pajala. 8. Kalix.

. Torneå. g. Råneä.

. Tärendo. 10. Bodens.

. Juckasjärvi. 11. Storbackens.

. Gällivare. 12. Pärlälvens.

. Råneträsks. 13. Jockmocki.
. Angesi.

SkelU/ieh distrikt.

. Vargisä. 19, Älvsby.

. Arjepluogs, 20. Piteå.

. Malmesjaurs. 21. Jörns,

. Övre Byske. 22, Norsjö.

. Arvidsjaurs. 23. Burträsks,

i ^»lefi distrikt.

. Degerfors. 29. Stensele. "

. N. Lycksele. 30. Vilhelmina. /

. S. Lycksele. 31. Fredrika.
Asele 32. Bjurholms.

. Sorsele. 33. AnundsjÖ.

Mellersta Norrlands distrikt.

Tåsiö. 40. Rätans.
. Frostvikens, 41. Hede.
, Östersunds. 42. Junsele.
Are. 43. Härnösands.

, Hallens. 44. Medelpads
, Bräck e.

Gävle— Dala distrikt.

. N. Hälsinglands.

. V. Hälsinglands.

. Gästriklands.

. Kopparbergs.

. Österdalarnas.

50. Säma.
51. Transtrand
52. Västerdala

53. Klotens.

Bergslagsdistriktet.

. -Vlvdals. 60. Köpings,

. Arvika. 61. Västerås.

. Karlstads. 62. Enköping .

. Askersunds. 63. N. Roslags.
, Örebro. 64. Örbyhus.

Östra



iilgången på 2-årig tallkott i Sverige

hösten 1913.

rtrag 2 jälirigcn Kicrcriizapfen in Schwedeii
im Herbste 1913.)

Distrikt och revir.

L„



Sammandrag, utvisande förekomsten och tillräckligheten af talN och grankott.

Zusammenfassung iiber die Verbreitung und die Menge der Kiefern= und Pichtenzaplii

i

Distrikt och revir
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förekomst. Varje kronojägare upjjger i sina rapporter, huruvida kött-

förekomsten är ingen (o), otillräcklig (i), tillräcklig (2) samt »mer än

tillräcklig» (3), varvid i senare fallet kött med fördel kan insamlas till

avsalu. Av dessa uppgifter ha sedan i tabellen införts en medelsififra

för reviret. När denna överstiger 2, skulle således insamling av kött

för avyttring åtminstone i någon mån kunna ske inom reviret.

Då emellertid all kött, som finnes, så \äl behöver tillvaratagas, up])-

räknas i det följande bevakningstrakter med > mer än tillräcklig» tillgäng,

från vilka sålunda insamling av tallkott särskilt kan påräknas.

Luleå distrikt: Neder Torneä bev. -trakt (Torneä revir), Bönälvens

bev. -trakt (Kalix revir), Bjuråns, Grundträsks och Lilläuddens bev. -trakter

(Råneå revir), Alträsks, Klokens och Slättbergs bev. -trakter (Bodens

revir) samt Lilla Lule älvs, Bodträskåns och Görjeåns bev. -trakter (Jock-

mocks revir).

Skellefteå distrikt: Storbrännans bev. -trakt (Malmesjaurs revir),

Övre Lillpite och Nedre Lillpite bev.-trakter (Piteå revir), Jörns, Klint-

fors och Petikåns (enl. kronojägarens uppgift »cirka 100 hektoliter till

avsalu;) bevakningstrakter (Jörns revir), Norsjö norra bev. -trakt samt

i mindre grad inom Norsjö södra och Raggsjötraktens bev.-trakter

(Norsjö revir) och Burträsks västra och östra bev.-trakter (Burträsks

revir).

L'iiiea distrikt: Hjukåns och Amsele bev.-trakter (Degerfors revir),

Vindel-Gransele, Björksele, Vormsele och Arvåns bev.-trakter (Norra

Lycksele revir). Lyckans, Hornmyrans, Norråns och Tannbergets bev.-

trakter (Södra Lycksele revir), Blattniksele bev.-trakt (Sorsele revir),

Malgomajs bev.-trakt (Wilhelmina revir). Örträsks bev.-trakt (Fredrika

revir) och Öre bev.-trakt (Bjurholms revir.)

Mellersta Xorrlands distrikt: Fjällsjö bev.-trakt (Tåsjö revir),

Hammerdals och Brunflo bev.-trakter (Östersunds revir). Ovikens bev.-

trakt (Hallens revir). Norra Sösjö bev.-trakt (Bräcke revir) och Turinge

bev.-trakt (Medelpads revir).

Gävle-Dala distrikt: Del av Naggsjö-Dellarnes bev.-trakt (Norra

Hälsinglands revir), Nisshyttans bev.-trakt (Kopparbergs revir) och

Transtrands-Fuludalens bev.-trakt (Transtrands revir).

Bergslagsdistriktet: Annefors, Vassgårda och Fryksdalens bev.-

trakter (Karlstads revir). Brunnshyttans bev.-trakt (Örebro revir), Västra

bevakn. -trakten (Köpings revir) och Västerås vä.stra bev.-trakt (Väster-

ås revir).

Östra distiiktet: Ribbingelund.s, Råbyheds och Öster-Rekarnes bev.-

trakter (Gripsholms revir), Villåttinge bev.-trakt (^Nyköpings revir),
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Hammarkinds och Folkströmmens bev.-trakter (Finspångs revir), Röna

bev. -trakt (Karlsby revir) och Mjölby bev. -trakt (Ombergs revir).

Väs/nr distriktet: Föreståndarens för fröklängningsanstalten bev.-

trakt å Skagersholms krpk (Tivedens revir), Södra Vadsbo bev. -trakt

(Granviks revir), Tidaholms bev. -trakt (Vartofta revir), Skara bev.-trakt

(Kinne revir). Tamstorps och Grytens bev.-trakter (Slättbygds revir)

samt Vedens bev. -trakt (Marks revir).

Sinålands distrikt: Vitthults och Kårestads bev.-trakter (Värends

revir) och Södra Kinds bev. -trakt (Ulricehamns revir).

Från Södra distriktet uppger icke någon kronojägare »mer än till-

räcklig» tillgång å tallkott. I dessa trakter sker överhuvudtaget in-

samling av tallkott också mera sällan.

Tallkottens beskaffenhet framgår i stort sett av tabell 3. Det är

egentligen från Norrbotten, som outvecklade kottar omtalas (i 7 bevak-

ningstrakter) och varest även skadade kottar förekomma (i 6 bevaknings-

trakter). De skadade tallkottarna äro i år liksom de föregående åren

angripna av Pissodes validirostris, som ej synes vara ovanlig i dessa

trakter av landet. I öfrigt är tallkotten över nästan hela landet synner-

ligen väl utvecklad och frisk. Det är endast från en och annan bevak-

ningstrakt här och var (inalles i 2 stycken), som kronojägarna anse kotten

Tabell 3. 2=åriga tallkottens beskaffenhet.

Die Jjcschatfenlicit der 2 jährigen Kiefernzapfen.

n
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Luleå distrikt.

S. Kalix.
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Gällivare.

R."meträsks.

Änges.°i.
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vara outvecklad och inom 5 bevakningstrakter skulle den också vara

delvis skadad.

Förekomsten av grankott åskådliggöres genom kartan å sid. 461.

En blick på densamma visar genast, att vi i år ha ett synnerligen rikligt

grankottar. Ehuru granen 4 år å rad, men visserligen sparsamt burit kött,

är det anmärkningsvärt, att den nu kan uppvisa ett så gott kottar.

Detta är is)nnerhet fallet i södra och mellersta Norrland samt i Väster-

botten, där nästan varje kronojägare inrapporterat riklig kottförekomst

även i bestånden. Från en del håll såsom t. ex. Norra Hälsinglands

revir skall rikedomen på grankott vara rent av enastående. Även i

Bergslagen och Södermanland är tillgången på grankott mycket rik,

och man finner ofta granens toppar digna av kottarnas tyngd. Söderut

är däremot kottillgången svagare.

Siffror över absoluta förekomsten av grankott återfinnas i tabell 2.

Vidare må här omnämnas, att insamling synes särskilt kunna ske i följande

bevakningstrakter med »mer än tillräcklig» tillgäng.

Luleå distrikt: Över-Torneå och Neder-Torneå bev. -trakter (Torneå

revir), Tärendö revirs samtliga bev. -trakter utom själva Tärendö bev.-

trakt, Katta bev.-trakt (Ängeså revir). Bönälvens och Pilkåns bev. -trakter

(Kalix revir). Grundträsks och Lillåuddens bev. -trakter (Räneå revir). Al-

träsks, Klokens och Slättbergs bev. -trakter (Bodens revir) samt Görjeåns

bev. -trakt (Jockmocks revir).

Skellefteå distrikt: Storbrännans bev. -trakt (Malmesjaurs revir), samt-

liga bevakningstrakter utom Klubbfors i Piteå revir, Jörns, Klintfors,

Kågedalens och Petikåns bev. -trakter (Jörns revir) samt i mindre grad i

Norsjö södra och Raggsjötraktens bev.-trakter (Norsjö revir).

Umeå distrikt: Hjukåns, Ämsele, Urnans och Kussjöns bev. trakter

samt Hällnäs skolrevir, allt i Degerfors revir, Vindel-Gransele, Björksele,

Vormsele och Arvåns bev. -trakter (Norra Lycksele revir), Lyckans och

Hornmyrans bev. -trakter (Södra Lycksele revir), alla sju bevakningstrakterna

inom Äsele revir, alla tre bevakningstrakterna i Sorsele revir, Bastu-

träsks och Stensele bev. -trakter (Stensele revir), Malgomajs bev. -trakt

(Fredrika revir) samt Vännäs bev. -trakt (Bjurholms revir).

Mellersta Norrlands distrikt: Fjällsjö bev. -trakt (Tåsjö revir), Ham-

merdals, Lits och Brunflo bev. -trakter (Östersunds revir). Hotagens och

Offerdals bev. -trakter (Åre revir), Helgesunds och Ovikens bev.-trakter

(Hallens revir), Östra Håsjö och Revsunds bev.-trakter samt Bispgårdens

skolrevir, alla i Bräcke revir, Tännäs bev. -trakt (Hede revir), Laxsjö

bev.-trakt (Härnösands revir) samt alla fem bevakningstrakterna i Medel-

pads revir.
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Gävle-Dala distrikt: Naggsjö-lJellarnas bev. -trakt (Norra Hälsinglands

revir), Färila-Los bev. -trakt (Västra Hälsinglands revir), Gästriklands

norra och Ockelbo bev. -trakter (Gä.striklands revir), Nisshyttans bev.-

trakt (Kopparbergs revir), Södra Idre bev.-trakt (Särna revir), Lima bev.-

trakt (Västerdalarnas revir) samt Klotens och Sand.sjö bev. -trakter (Klo-

tens revir).

Bergslagsdistriktet: Läggasens västra bev.-trakt (.\lvdals revir), Vass-

gärda och Fryksdalens bev. -trakter (Karlstads revir), Karlskoga och

Stadra bev. trakter (Örebro revir), samtliga fyra bevakningstrakterna i

Västerås revir, Ekolsunds bev.-trakt (Enköpings revir), Östhammars,

Knutby och Vaksala bev. -trakter (Norra Roslags revir) samt Dannemora
bev.-trakt (Örbyhus revir).

Östra distriktet: Öster-Rekarnes bev.-trakt L-II bl. (Gripsholms re-

vir), Sörby bev.-trakt (Nyköpings revir), Hammar.skärs, Folkströmmens

och Vikbolandets bev. -trakter (Finspångs revir), Bona bev. trakt (Karlsby

revir) samt Mjölby bev.-trakt ((Imbergs revir).

Västra distriktet: Häradsallmänningen Gryten (Slättbygds revir).

Smålands distrikt: Norra och Södra Tjusts bev. -trakter. (Tjusts re-

vir) samt Vitthults bev.-trakt (Värends revir).

Södra distriktet: Högsby bev.-trakt (Kalmar revir) samt B\-arums

och Rosendals bev. -trakter (Ölands revir).

Grankottens beskaffenhet belyses av tabell 4. Enligt denna tinnas

rapporter om outvecklad kött särskilt från 9 bevakningstrakter (i fjäll-

bandet) a\' Luleå distrikt samt från respektive 14 och 16 bevaknings-

trakter i Östra och Västra distrikten. I övrigt är grankotten med ett

och annat undantag väl utvecklad. Däremot är grankotten givetvis

liksom de föregående åren mycket skadad av insekter. Detta synes

dock vara fallet minst i övre Norrland. Från övriga trakter klaga

mer än halva antalet kronojägare över att grankotten är skadad av in-

sekter, och mest synes detta vara fallet i östra distriktet. Skadegö-

relsens omfattning inom respektive bevakningstrakter framgår däremot

blott av ett par uppgifter. Kronojägaren i Ryda bev. trakt av Finkö-

pings revir har sålunda funnit, att omkring 8 % av grankotten är mask-

stungen och kronojägare J. A. Mellström å Höka bev. trakt i Hal-

land anser 50 °o av grankotten \ara insektskadad. Kronojägarna Ro.^

och Eklöf inom Grönsinka skolrevir omnämna, att i undersökta gran-

kottar ha funnits ända till 2/13 insektslarver, och kronojägarna Rönn
och F. G. Johansson å Skagersholms kronopark uppgiva, att såväl kot-

tar som frön äro mycket angripna av insekter.

Grankottarna äro vidare angripna av rostsvamp. Kronojägarna Ros
och Eklöf ha sålunda funnit kottarna i ganska stor utsträckning
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tember och början av oktober. Den 6 oktober, då snö fallit, syntes

marken kring granarna rikligt beströdd med frö, som anmärkningsvärt

lätt släppte vingarna. Den ovanligt varma och torra sensommaren och

hösten torde härtill vara orsaken». Jagmästare ROSENLUND i Kalix

revir inrapporterar visserligen riklig tillgäng pä grankott med fullbildat

frö, men omnämner, att kottarna öppnade sig i slutet av september.

Kottarna äro dessutom mycket skadade av insekter och fröet mesta-

dels slött. Kronojägaren i Bjuråns bev. -trakt (Råneå revir) har också

iakttagit, att grankotten redan i mitten av september släppt sina frön.

Jägmästare ASKER i Råneå revir skriver också: »Inom Bjuråns och

Grundträsks bev.-trakter har undertecknad konstaterat, att grankotten

redan i mediet av september utsläppt sina frön, vilket torde bero pä
den långvariga torkan». Kronojägaren i Slättbergs bev. -trakt (Bi>dens

revir) uppger också, att grankotten släppt fröet redan under september.

F^rän Skellefteå distrikt föreligga liknande iakttagelser av krono-

jägare V. F. Dahlberg i Burträsks västra bev. -trakt och jägmästare A.

Hellström (Burträsks revir) skriver: »Såväl tall- som grankotten är

väl utvecklad och fröet sannolikt av god beskaffenhet, men grankottarna

ha på grund av ovanligt torr och varm väderlek under senare delen

av september och början av oktober månader redan till stor del släppt

fröna».

Från Umeå distrikt finnes blott en iakttagelse om tidig fröfallning,

gjord av kronojägaren i Vännäs bev.-trakt (Mjuiholms revir), som om-

nämner, att kotten i soliga lägen sla|)pt en del av fröet.

I mellersta Norrland har samma iaktt.igelse gjorts av kronojägarna

i Nedre Ramsele bev. -trakt (Junsele revir) och Torps bev. trakt (Medel-

pads revir), där grankotten öppnade sig omkring den 27 september. I

Bispgårdens skolrevir har grankotten i sohga lägen börjat släppa sina

frön i oktober, och i Hallens revir skall enligt jägmästare K. MALMGREN
kotten redan omkring den i oktober börjat släppa sina frön.

Från södra Noril ind talas även om tidig fröfallning hus granen. Krono-

jägarna M. Forslund i Färila Lns bev. -trakt och A. Dahlberg i

Tandsjö bev. trakt, bada i västra Hälsinglands revir, ha häröver gjort

iakttagelser, och i sistnämnda bevakningstrakt skall i^å så sätt »mycket

frö vara utsått». Kronnjägarna Ros och Eklöf i Grönsinka skolrevir

omtala, att grankottarna öppnat sig, »~å att vägar och andra lampliga

observationsplatser varit alldeles övcsällade med utklängt granfrö. Frö-

ets kvalité förefaller vara mycket dålig». Jägmästare Hj. SylvÉN anser,

att pä grund av det nämnda »föga granfrö torde kunna erhållas oak-

att den rikliga tillgången på kött» samt fötmodar, att granfröet även

Skogsvårds/öreningens Tidskri/t, atlmiinna delen, ig13. 3 I
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. Övre Byske.
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distrikt.

19. Alvsby.

20. Piteå.

22. Norsjö.

23. Burträsks,

Umeå distnkt.
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N. Lycksele. 30. Vilhelmina,
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Mellersta Norrlands distrikt.
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Gävle—Dala distrikt.

50. Särna.
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V. Hälsinglands.
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, Jönköpings.
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90. Kosta.
gi. Ulricehamn

distriktet.

05. N. Ska
(Hands.
Blekinge.
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skall bliva av dålig beskaffenhet. Jägmästare Pal l.l i Klotens revir om-

nämner även, att redan nu på hösten en del kolt släppt fröet.

Slutligen föreligga också från Hergslagsdistriktet ett par iakttagelser

över samma förhållanden, nämligen dels av kronojägaren J. NOKii.\CK i

Annefors bev. -trakt (Karlstads revir), dels av jägmästare A. Welandkr
i Bjurfors skolrevir, som skriver: »Vad tillgången å gran frö beträffar, torde

denna bliva för kronoparkens eget behov otillräcklig, enär kottarna redan

första dagarna av oktober månad allmänt började släppa sina frön, åt-

minstone delvis beroende på höstens torra väderlek.»

Frän övriga trakter av landet i södra Sverige finnas ej i rappor-

terna några uppgifter om den ovan .skildrade tidiga fröspridningen hos

granen.

Björken

har detta år blommat rikligt — medelmåttigt i norra och mellersta delarna

av landet, men svagare söderut. Blomningen började enligt kronojägarnas

uppgift de sista dagarna i april uti Skåne och Halland. Före mitten

av maj funnos blommor i Småland, Västergötland och Östergötland.

Blomningens början angives för Bergslagen vanligen till mitten av denna

månad. I mellersta Norrland och övre Dalarna började den i slutet av

maj. I Västerbotten några dagar in i juni, och i inre delarna av Lapp-

land samt i Norrbotten först efter mitten av juni månad.

Frötillgången åskådliggöres av kartan å sid. 466. Den har varit

något rikare än förra året. Särskilt i norra och mellersta delarna av

landet har björkfröet förekommit rätt så rikligt, medan tillgången söder

om Mälaren kan betecknas som i stort sett svag. Björkfröet har nästan

över hela landet varit väl utvecklat. Från några fä trakter uppgives

dock att fröet varit outvecklat pä grund av torka, såsom Råneträsks revir,

Färila bev.-trakt (Västra Hälsinglands revir). Källans bev.-trakt (Klotens

revir), Åkers häradsallm. (Gripsholms revir), Ombergs revir, samt delvis

i Tivedens, Kinne, Marks och Bohus revir, Grenna bev.-trakt, Rembs

bev.-trakt (Västbo revir), Stengårdsholma bev.-trakt (Kosta revir), Gärds

bev.-trakt (Södra Skånes revir) och Oxhults bev.-trakt (Hallands revir).

l'>osten uppgives ha skadat fröskörden i Västerås södra bev.-trakt, Öster-

Rekarnes häradsallm. (Gripsholms revir), Klövdala bev -trakt (Tjusts revir),

Skarhults bev.-trakt (Södra Skånes revir) .samt i Höka bev.-trakt (Hal-

lands revir).

Eken

började enligt rapporterna blomma i mitten av maj månad i Skåne,

1 lalland och Blekinge. Från samma tid uppgivas också ekblommor
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Tillgången på ekollon i Sverige hösten 1913.
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Tillgången på bokollon i Sverige hösten 1913.

(_Erlrag an liucIu-cUcrn iii Scliucdcn iin IIorll^^t• 1913J

Distrikt och revir.

56. Karlstads

nbo.

60. Köpings.
61. Västerås.

6-1. N. RoslJg»
64. Örbyhus.

JnnerväBaSjui

t,-.-.-;';:;,J Svon eUermrdelr

fjiaiatjtjtg^ träd,

.

70. Karlsby.

'17'. Kinda.
73. Gottlanci.

Östra äistrihttt.

. Stockliolnis. 70. K

. Gripsholras.

Nyköpings.
• I''inspång5.

. Gulibergs.

J 'ästra distriktet,

. Tivedens. 79. Dalslands.

. Granviks. 80. Hunneberss
, Vanotla. 81. Marks.
. Kinne. 82. Bohus.
. Slättbygds.

Smålands distrikt.

Tjusts. 83. Sunnerbo.

Södra distriktet.

Kalmar. or,. N. SW3
. Ölands.

. Blekinge. GEN. STAB

Om ollonen i regel synas varit väl utvecklade, uppgiva dock några

kronojägare, att de funnit dem outvecklade och delvis skadade. — Redan
blommorna ledo också på en del ställen av frost, såsom i Höka bev.-

trakt av Hallands revir.

Boken

blommade ganska rikligt, och blomningen inträiiade i början eller mitten

av maj månad i Skåne, Halland och Bohuslän. Från Blekinge meddelar

kronojägare LUNDSTRÖM (Bäckaskogs bev.-trakt), att boken och en del

andra träd blommade i två repriser. På tidigt utslagna träd funnos så-

lunda blommor i början av maj, men då sedan stark frost inträdde, stod

växtligheten stilla under nästan hela maj månad. Sedermera blommade

sådana träd, som tidigare ej slagit ut, men dessas blommor uppgivas ej

hava satt normala frön. Kronojägare MELLSTRr)M i Höka bev.-trakt

{Hallands revir) omtalar, att en del fristående bokar visade medelmåttig

tillgång på blomknopp, men dessa skadades av frosten. I bestånden
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har däremot sådan skada ej förmärkts, i synnerhet ej å höjdlägena. I

slutet av maj började boken blomma i Sunnerbo och på Visingsö.

Tillgången på bokollon är i allmänhet svag, men riklig tillgång

åtminstone å fristående träd uppgives från Stengårdsholma bev. -trakt i

Kosta revir. Förutom i de revir, där bokollon enligt kartan funnits, kan

omnämnas, att tvänne äldre bokar å bokens nordligaste naturliga före-

komst, Surön i Vänern, burit rikligt med ollon. Ollonen äro i allmänhet

av dålig beskaffenhet, outvecklade och slöa. Så t. ex. klagas från

Svartedalens bev.-trakt i Bohuslän, att ollonen skulle \ara outvecklade

pä grund av torkan. Även i Blekinge, Kalmar revir och Skåne uppgivas

ollonen vara outvecklade. Från Höka bev. -trakt i Halland omtalas, att

ollonen till en ringa del voro angripna af insekter.

Övriga lövträd.

A blankettformulärens baksida kunna kronojägarna lämna en del

frivilliga meddelanden om frösättningen hos andra lövträd än björk, ek

och bok samt om kottillgången hos vissa inplanterade barrträd. I meller-

sta och södra delarna av landet ha ett stort antal kronojägare lämnat

sådana uppgifter, men från Norrland finnas ytterst få anteckningar. Så-

lunda ha endast 7 kronojägare gjort iakttagelser om gråalen (A/nus

incana). I mitten eller slutet av maj månad blommade den i övre Norr-

land och uppgives där lämnat en svag — medelgod frötillgång, men i

mellersta Norrland skall tillgången vara riklig.

Klibbalen (Alnus ghitinosa) började blomma i mitten eller slutet av

mars i flera trakter av såväl Götaland som Svealand, men i övrigt först

i förra delen av april. En och annan kronojägare uppger sig — säker-

ligen felaktigt — t. o. m. i södra Sverige först ha iakttagit alblommor

i början av maj månad. De 28 kronojägare, som lämnat uppgifter om
klibbalens frösättning, ha i medeltal funnit tillgången vara knappt

medelmåttig. Riklig tillgång omförmäles blott från Råbyheds bev. -trakt

(Gripsholms revir) och Fammarps bev. -trakt (Hallands revir).

Annboken (Carpinus betulus) uppgives blommat rikligt i Ulvshults

bev. -trakt (Blekinge revir) och Ekeröds bev.- trakt (Södra Skånes revir),

men i övriga trakter av Skåne och Blekinge endast svagt till medel-

måttigt. Tillgången på nötter är endast mycket svag till medelmåttig,

och i Oxhults bev.-trakt (Hallands revir) saknas de alldeles.

Almen (Ulviiis montana) har blommat medelmåttigt — rikligt. I stort

sett uppgives från 25 bev.-trakter frötillgången varit ungefär medelgod.

I Skåne säges blomningen varit riklig, men tillgången pä frö myc-

ket ringa på grund av frostens skadegörelser.
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Om askens (Fraxinus excelsior) frösättning ha 24 kronojagare lämnat

meddelanden. Blomningen angives till förra hälften av maj över nästan

hela landet söder om Mälaren. Den var i allmänhet riklig—medelmåttig,

men däremot särdeles svag i Skäne och Halland. I Ale bev. -trakt

(Hunnebergs revir) uppgivas askblommorna ha frusit bort. Tillgängen

på askfrö är i stort sett medelgod, och fröna äro väl utvecklade. Riklig

förekomst omtalas från Tysslingens och Garphyttans bev. -trakter (Asker-

sunds revir) och Visingsö. Däremot saknas dess vingfrukter alldeles i

Oxhults, Halmstads och Fammarps bev. -trakter av Hallands revir.

Linden
( Tilia curopwa) har blommat ganska rikligt uppåt landet,

medan lindblommor helt eller delvis saknats i Halland. 1 Halmstads bev.-

trakt skulle blomningen inträffat redan den 22 juni, men annars först i

början eller (i Mälartrakten) slutet av juli månad. Lindfrukter saknas i

Skåne och Halland, men i övrigt finnes det ganska gott 0111 dem.

Beträffande lönnen (Acer platanoides) ha 32 kronojägare lämnat upp-

gifter. Blomningen har för detta som övriga trädslag i år inträffat ganska

tidigt. Så ujjpgivas lönnblommor funnits redan den 30 april i norra Skäne,

och redan de första dagarna av maj blommade lönnen i Mälartrakten. Blom-

ningen var överallt riklig — medelmåttig och ungefär i samma ymnighet

förekomma också de i allmänhet \äl utvecklade lönnfrukterna. Krono-

jägaren i Handbörds bev.-trakt uppger emellertid, att fruktsättningen

skadats av frost, och i västra Kinneskogens bev. -trakt (Kinne revir)

skulle frukterna ej blifvit fullt mogna.

Oxeln (Sorbiis siiecica) har blommat rikligt över hela sitt utbrednings-

område enligt samstämmiga uppgifter från 21 kronojägare samt burit

rikligt med bär. Även rönnbär finnas rikligt över hela landet.

I landet inplanterade barrträd.

Planteringarna av sibirisk lärk {Lavix sibirica) ha nu nått den ålder,

att de mera allmänt börja blomma och sätta kött. Sålunda uppgiver krono-

jägaren å \'isingsö, att den sibiriska lärken blommat rikligt under tiden

20 april — 10 maj samt att tillgången på kött är riklig. Under förra

hälften av maj blommade denna lärk svagt i Halmstads och Köpings västra

bev.-trakter samt Åkers bev. -trakt (Gripsliolms revir). Kronojägaren i

Vistans bev.-trakt (Älvsbyns revir) omnämner svag blomning (omkring

den 20 maj) med ty åtföljande svag tillgång på kottar, som skola vara

outvecklade på grund av torka. Den 13 juni blommade sibiriska lärken

medelmåttigt i Neder-Torneå bev. -trakt i Haparanda revir och har där

lämnat väl utvecklade kottar. A fristående träd inom Bispgärdens skol-

revir finnes riklig tillgång på kött. F>ån Norsjö norra bev. trakt skriver
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kronojägare A. Sedin, att sibiriska lärkträd, som uppdragits frän frö

år 1892, förra året satt kottar, men att fröet ej visat sig vara grobart.

Den europeiska lärken (Larix europiva) blommade de första dagarna

av maj uti Södermanland och Västergötland. Blomningen uppgives

varit riklig i Ridö bev. -trakt (Gripsholms revir), men i övrigt ganska svag.

I Gripsholms revir tycks finnas medelgod — riklig tillgång på väl ut-

bildade kottar, och i Västra Kinneskogens bev. -trakt (Kinne revir) finnes

medelgod tillgång på likaledes väl utvecklad kött. I övriga trakter an-

gives kottillgången såsom svag, och befintliga kottar sägas vara outveck-

lade och skadade.

Silvergranen (Abics pectinata) har under tiden ^°/;—3^^ blommat

rikligt å Visingsö samt haft riklig tillgäng på kottar. På Ombergs kronopark

har jag funnit god tillgång pä silvergranskott, men frörapporten har

härom intet att förmäla. Svag blomning med ty åtfojjandr- svag koitsätt-

ning omtalas av kronojägarna i Nordåsens bev. -trakt (Slättbygds revir)

och Rosendals bev. -trakt (Ölands revir).

Bergtallen (Pinits »loiitana v. uncinata) har i Halland blommat medel-

måttigt omkring den 20 maj. Kottillgången uppgives såsom svag inom

Höka och medelmåttig i Fammarps bevakningstrakter. A sistnämnda

ställe skola särskilt ekorrarna gjort betydande skada på kotten.

Som sammanfattning av den lämnade redogörelsen om årets kott-

och frötillgång må till sist framhållas, att tallen har med undantag av

sydligaste delen av landet ett gott kottar, och att till nästa år även är

att förvänta rätt mycket tallkott, i synnerhet i Norrland.

Graneti har, frånsett vissa trakter i sydligaste Sverige, samt Väster-

götland och Småland, ett ovanligt rikt kottar. Grankotien är emellertid

mycket skadad av insekter och svamp och har. vad värre är, rätt all-

mänt i norra och mellersta delarna av landet släppt en avsevärd del av

sitt frö. Omtänksamma skogsvårdsstyrelser lära därför också redan

under oktober och november månader hava insamlat i,0Q0-tals hektoliter

grankott.

Lövträden ha i allmänhet haft en medelgod fröskörd, som likväl

även den varit svagast i sydligaste delen av landet.

Det är synnerligen påtagligt, att frötillgången detta år varit rikast i

norra Sverige och svagast i sydligaste delen, där också frosten under

blomningstiden synes menligt inverkat på fruktsattningen.



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT, ALLMÄNNA DELEN, I913. H. i:

Några synpunkter på en blifvande skogshushållning.

Si'ar till liiiisjägniäslare H. Caiboiniicr.

Herr länsjägmästaren H. Carbonnier har i tidskriftens sista häfte uttryckt

sin ledsnad öfver slutorden i min lilla uppsats angående den blifvande skogs-

hushållningen. Jag erkänner gärna, att jag i ett afseende bort uttrycka mig
tydligare. Sålunda hade jag bort skrifva, att jag i afseende å nonländsk skogs-

vård saknade förtroende för de skogsmän, som erhållit sin utbildning endast

i södra Sverige.

Men jag håller alldeles bestämdt före, att norrländsk skogsvärd är vida

svårare än sydsvensk. Af klimatiska och andra skäl kunna vi norrlänningar

ej hämta våra förebilder från Tyskland; vi nödgas i flera viktiga afseenden

gå vår egen väg och skapa en skogsvård lämpad för Norrland. Men detta

är ingen lätt sak.

Följande synpunkter äro ock att beakta:

atl i södra delen af Sverige urskogstypen för länge sedan försvunnit, under det

att den ännu finnes i Norrland å vidsträckta områden;
att de norrländska markerna äro synnerligen vattensjuka; dikningskonsten är

följaktligen där af högsta betydelse;

att åtskilliga af de äldre skogsmännen hysa tvekan om föryngringsmöjligheterna

inom vissa trakter af Norrland, med påföljd att de urgamla bestånden

icke bli af\erkade så raskt, som ske borde, hvarigenom skogsvården för-

senas;

samt att denna pessimism är tillkommen genom bristande kunskap om norr-

ländsk skogsbiologi.

Man bör kanske icke förvåna sig öfver att jägmästare, som erhållit sin

utbildning i södra Sverige, när de komma till Norrland, vilja aptera sydsvensk

skogsvård på norrländsk mark. Men det är icke desto mindre den omstän-

digheten, som föranledt mina slutord.

Meningen har dock ingalunda varit att sära, endast att väcka.

Stockholm den 21 okt. 19 13.

i-'u\Ns Kkmi>k.
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Förslag till åtgärder till förekommande af skadegö-

relse å ungskog.

Domänstyrelsens underdåniga utlåtande den lo november 191 3.

Genom nådig remiss den 6 juni 19 12 har Eders Kungl. Maj:t befallt

domänstyrelsen att afgifva underdånigt utlåtande öfver Riksdagens skrifvelse

till Eders Kungl. Maj;t den 24 maj 191 2, däri Riksdagen, som bifallit en

af herr Åkerlund i andra kammaren väckt motion, anhållit, det täcktes Eders

Kungl. Maj-t låta utreda, hvilka åtgärder kunna finnas lämpliga till förekom-

mande af i motionen påvisade skadegörelser å ungskog, samt för Riksdagen

framlägga de förslag, hvartill en sådan utredning kunde gifva anledning.

Den i motionen påvisade skadegörelsen ä ungskog föranledes af den i

åtskilliga större städer förekommande försäljning af ofta oärligt åtkomna tall-

toppar för i)rydnadsändamäl och unga granar till julgranar. Rörande det

sätt, hvarpå bot skulle rådas mot sådant tillgrepp och skadegörelse, har mo-
tionären, med uppgift att säljarna i Stockholm för några är sedan måste fö-

rete bevis från skogsägare om att julgranarna efter erhållet tillstånd afverkats

ä deras mark, ansett att endast genom ingripande ä föisäljningsnrten något

effektivt skydd mot skadegörelsen torde kunna åstadkommas.

Med anledning af motionärens nämnda uppgift, som väl diskuterats men
icke motsagts under Riksdagens förhandlingar, har styrelsen gjort förfrågan

hos öfverståthållareämbetet för polisärenden i Stockholm, som i skrifvelse till

styrelsen den 23 juli 19 12 ujjplyst, att sådan bestämmelse rörande julgranar

då icke meddelats i Stockholm, men väl i fråga om tall- och grantoppar,

dock först den 1 2 februari 1 9 1 2 genom cirkulär från polismästaren till samt-

liga distriktspoliskommissarierna i Stockholm, hvaraf en afskrift bilagts öfver-

ståthållareämbetets svarsskrifvelse. Därvid har öfverståthållareämbetet med-

delat, att det förständigande för försäljare af dylika trädtoppar, hvarom cir-

kuläret innehölle order, och som afsåge allmänna försäljningsplatser, syntes

haft den goda påföljd, att den ifrågavarande handeln i det väsentliga upp-

hört. Cirkulärets föreskrifter vore allt fortfarande gällande. Därjämte har

öfverståthållareämbetet meddelat, att Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande

i Stockholms län år 1904 öfversändt till öfverståthållareämbetet för kännedom
en af landtbruksklubben i Stockholm till bemälde befallningshafvande gjord

framställning af den 20 maj 1904 i fråga om oloflig afverkning af vissa

skogsprodukter, däribland julgranar. Enligt öfverstäthållareämbetets order del-

gafs denna framställning föreståndaren för polisens detektiva afdelning, hvilken

med anledning däraf fäste personalens vid denna afdelning uppmärksamhet

å vikten af att den ifrågakomna handeln noga öfvervakades. Styrelsen har

nu från öfverståthållareämbetet förskaffat sig en afskrift äfven af nyssnämnda

framställning den 20 maj 1904 frän landtbruksklubben i Stockholm samt an-
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tager, att sistnämnda order at" år 1904 från öfverstäthällareämbetet föranledt
motionärens uppgift om förutvarande intygstvång vid julgransförsäljning i

Stockholm.

Styrelsen har tagit del af riksdagsförhandlingarna i denna fråga såväl

vid 191 1 års Riksdag, dä samma motion bifölls af andra kammaren, men
afslogs af första kammaren, som vid 191 2 års Riksdag, hvilken till Eders
Kungl. Maj:t aflätit här ifrågavarande framställning. I första kammarens pro-

tokoll n:r 13 den 6 maj 19 12 finnes å sid. 3 följande uttalande af grefve

Lagerbjelke: »Efter hvad jag inhämtat af pressen, har man i Uppsala under
senare åren vid julen fordrat bevis för att de, som sälja julgranar, äfven fått

skogsägares tillstånd att förvärfva dem, eller ock att det är markägaren själf,

.som häller dem till salu. Detta har kunnat ske, och det har visat sig myc-
ket effektivt.» Med anledning af detta uttalande har styrelsen gjort förfrågan

hos polismästaren i Uppsala, som i skrifvelse till styrelsen den 7 septemJaer

191 2 lämnat upplysning om därstädes företagen polisåtgärd, som möjliggjorts

därigenom, att julgranshandeln i Uppsala icke försiggår å något salutorg utan

längs en gata. Östra Ägatan, där polismyndigheten kunnat göra till villkor

för handelns utöfvande, att säljarna skulle vara försedda med bevis om att

de lagligen förvärfvat julgranarna. Den stora allmänheten hade visserligen

icke insett grunden till att en sådan polisföreskrift kunnat lagligen meddelas,

utan lefde i den tron, att julgranar icke alls finge säljas i Uppsala utan be-

vis, hvarom någon förordning dock ej funnes, men något klagomål hade lik-

väl icke försports. Åtgärden hade ursprungligen vidtagits i anledning af

länsjägmästaren R. Liibecks anhållan om ]iolismyndighetens medverkan för

stäfjande af oloflig skadegörelse å ungskogen. Genom hans försorg hade
koninumalnämndsordförande och skogsvårdare å landsbygden kring U[)psala

vidtalats att lämna bevis om rätt förvärf af granarna, hvarjämte anslag i sock-

narna gjorts om det i Uppsala gällande förbudet samt kommunalnämndsord-
förandenas och skogsvärdarnas åtagande att lämna bevis. Det omak, som

skogsägarna fått vidkännas, syntes de gärna ha/va underkastat sig, då de i utbyte

fått sin ungskog fredad från sköfling af andra. De i Uppsala vidtagna åtgär-

derna, som alltjämt komme att tillämpas, hade enligt polismästaren visat sig

fullt effektiva, och någon bri.st på julgranar hade icke uppstått, ej heller hade

oskälig prisstegring inträdt. I fråga om den tidvis skeende försäljning af tall-

tojjiiar, som vanligen ägde rum å torgen, hade ingen motsvarande bestäm-

melse införts. Exemplar af blankett för »Atkomstintyg för julgranar» och af

för landsbygden afsedt anslag -).\tt observeras vid försäljning af julgranar i

Uppsala» har polismästaren öfverlämnat till styrelsen.

Styrelsen har gjojt samma förfrågan hos polismyndigheten i några andra

större städer inom landet, men liknande åtgärder hafva därstädes ej vidtagits.

Däremot förekomma sädana i Köpenhamn, hvilket framgår af landtbruksklub-

bens i Stockholm ofvannämnda framställning af den 20 maj 1904. Polis-

mästaren i Malmö har därefter i skrifvelse till styrelsen den 6 december 191

2

meddelat, att poliskammaren därstädes numera beträffande handeln med tall-

och grantoppar samt julgranar utfärdat enahanda bestämmelser som de uti

förevarande afseende i fråga om tall- och grantoppar i Stockholm sedan den

12 februari 19 12 gällande. Därjämte har öfverstäthållareämbetet för polis-

ärenden i Stockholm den 28 november 1912 på framställning af skogsvårds-

styrelsen i Stockholms län utsträckt sin nyssnämnda bestämmelse att gälla
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äfven julgranar pä samma sätt som i Uppsala föreskrifvits. Slutligen lärer

Göteborgs poliskammare den 13 december 191 2 bifallit en framställning i

samma syfte frän skogsvärdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Efter denna redogörelse för vissa i ämnet meddelade föreskrifter får

styrelsen för egen del i underdånighet anföra följande;

Styrelsen vill därvid först framhålla, att det af styrelsen här fönit kur-

siverade uttalandet frän polismästaren i Uppsala synes jäfva riktigheten af

följande slutsats i Riksdagens jordbruksutskotts utlåtande n:r 13 den i mars

ig 12, nämligen: »Ehuru det icke kan förnekas, att en sådan skyldighet (att

styrka den lofliga åtkomsten al det saluhällna) skulle i viss män vara ägnad

att förebygga skogsäverkan af förevarande slag, finner sig utskottet dock icke

kunna tillstyrka en dylik bestämmelse, enär densamma otvifvelaktigt skulle

komma att verka såsom ett otillbörligt hinder för skogsägarna själfva vid af-

yttrandet af sådana skogsprodukter, som i motionen afses». Jordbruksutskottet

har därförut såsom medel mot denna skogsäverkan hänvisat till de för till-

grepp af ifrågavarande art i 24 kap. 3 § och 20 kap. 2 § strafflagen stad-

gade straffbestämmelserna.

Styrelsen anser nämnda lagparagrafer icke innebära effektivt skydd mot

skadegörelse på ungskog, hvarigenom skogsproduktionen afbrytes utan att ens

alltid kunna i fråga om enskilda stammar anläggas pä nytt under skogsbestån-

dets återstående \äxttid. De polisföreskrifter, som nu tillämpas i Stockholm

i fråga om handel med tall- och grantoppar samt julgranar och i Uppsala i

fråga om julgranar, synas styrelsen vara lämpliga och böra stödjas af allmän

lag eller förordning. Behofvet af sådant stöd framgår af den korrekta och

på en säregen omständighet grundade, men till följd däraf ofullständiga till-

lämpningen i Uppsala samt af de anmärkningar, som vid diskussionen om
denna fråga i Riksdagen framkommit mot den omläggning af bevisningsskyl-

digheten rörande förvärfvet, som polisföreskriften i Stockholm innebär. Om
intygsskyldigheten lagligen ordnas, behöfver den ej fä karaktären af en sådan

omläggning i vidare män än som ansetts nödvändigt i flera andra fall, såsom

exempelvis genom gällande inskränkningar i vildthandeln eller i rätten att

frakta undermåligt virke af ungskog i viss del af landet.

Dylik anordning af bevisningsskyldigheten bör tydligen endast afse att

förebygga uppenbar skadegörelse å ungskog och plantering. Hit räknar sty-

relsen afverkning af hela ungtallar och julgranar samt afhuggning eller stymp-

ning på annat sätt af toppar af svensk tall oeh gran äfvensom af alla slags

grönskande delar af idegran (Taxus baccata) och andra barrträd an svensk

tall och gran. Salubjudna ungtallar och julgranar tillhöra i regeln de vack-

raste och mest välformade inom beständen, hvarjämte de måste hafva varit

mer eller mindre fristående för att grenarna skola hafva blifvit allsidigt ut-

vecklade. Genom afverkningen af dessa ungträd nedbringas sålunda äter-

växten kvalitativt på samma gång som luckor uppkomma pä de ställen, där

någon utglesning icke utan skada kan äga rum. Stympning af träden med-

för antingen deras utdöende eller hindrar deras normala utveckling i så hög

grad, att träden vid beständens värd måste förr eller senare afverkas utan att

dessförinnan hafva erhållit saluvärde. Idegranen är ett i vårt land i följd af

tilltagande skadegörelse därå utdöende träd, hvilket bör ägnas allt det skydd

man lämpligen kan bereda detsamma. Särskildt i Stockholm torgföras grenar
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af idegran i rätt stor myckenhet. De grenar af silfvergranar, tuja, cypres.s

o( h utländska tallarter, som torgföras, här.stamma i mänga fall frän planterade

prydnadsträd, hvilka genom åverkan lätt förstöras eller i allt fall nedsättas i

värde till mångdubbelt större belopp än det, hvartill grenarna afyttras.

Ett sådant förbud som här avses, torde lämpligen böra blifva lika 1\-

dande för hela riket, oberoende af de inom skilda delar af landet gällande

olika skogslagarna och fördenskull föranleda en särskild ny förordning samt

i denna sammanföras med de i Riksdagens förevarandc skrifvelse ifrågasatta

bestämmelser om skyldighet för försäljare af ungtallar, julgranar, toppar af

tall och gran m. m. att styrka den lagliga åtkomsten af det salubjudna. Vis-

serligen skulle kunna ifrågasättas, huruvida det icke vore för ändamålet till-

fyllest att begränsa bestämmelsen angående handeln med dylika ungträd och

träddelar till städer, köpingar och municipalsamhällen, hvarest behofvet af

dylika bestämmelser är störst och tillika största möjligheter förefinnas för att

genom polismyndigheten kunna nöjaktigt öfvervaka bestämmelsernas efterlefnad.

Häraf skulle emellertid kunna blif\a en följd, att handel med orättmätigt till-

komna varor af nu ifrågavarande slag kunde opätaldt bedrifvas stra.x utanför

en stads eller annat samhälles område. Det synes fördenskull vara nödigt

att bestämmelsen kommer att omfatta hela riket.

Styrelsen har ej ansett lämpligt att söka utarbeta förslag till en författ-

ning i detta ämne, hvilket närmast synes böra tillkomma den af Eders Kungl.

Maj:t den 16 juni 191 1 förordnade skogslagstiftningskommittén. Styrelsen

får alltså i underdånighet hemställa, att ärendet i sådant syfte öfverlämnas till

denna kommitté.

Remissakten återställes härjämte, och öfverlämnas tillika förenämnda af

styrelsen frän öfverståthållareämbetet i Stockholm och polismästarna i Uppsala

och Malmö ingångna skrifvelse med tillhörande bilagor.

FRÅN 1Q13 ÅRS RIKSDAG.

Sammanfattning af fattade beslut i frågor, som mer eller mindre

beröra skogsvården.'

Driftskostnader för statens domäner. Indcr rubriken inkomster

af statens produktiva fonder upptogs i 1914 års riksstat:

inkomster af statens domäner 15,700,000

driftskostnader 6,457,000

öfverskott ^ 9,243,000: —

Markinköp. För inköp af skogbärande eller till skogsbörd tjänlig mark

anvisade riksdagen för år 1914 på förslag af Kungl. Maj:t i million kronor.

Bärplockning. Pä grund af tvenne motioner se sid. 122, h. 2— 3

beslöt riksdagen pä hemställan af lagutskottet om skrif\elsc till Kungl. Maj:t

' Det är af utrymmesskäl, som denna sammanfattning ej förr influtit i tidskriften. Red.

laur dock nu, ehuru sent, införa den, så att tidskriften för framtiden må kunna fortfaranik-

••"III hittills anlitas som uppslagsbok .Hven i dessa frågor.
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med anhållan om verkställande af utredning, huruvida och i hvilken omfatt-

ning ägare och innehafvare af jord må kunna beredas skydd mot tillägnande

af å deras mark växande vilda bär samt därefter för riksdagen framlägga

förslag till lagstiftning i ämnet.

I motiveringen uttalade utskottet, att det borde uppställas såsom ett all-

mänt önskemål, att lagstiftningen — på samma gång den sökte åt jordägarna

bevara den rätt att tillgodogöra sig de å hans mark växande skogsbären, som
skäligen borde anses tillkomma honom, och aflägsna de olägenheter, den nu-

varande obegränsade friheten i förevarande hänseende visat sig medföra —
allt framgent måtte, särskildt med hänsyn till den fattigare befolkningens be-

hof, liibehålla den möjlighet att tillvarataga vildt växande bär å annans mark,

som af ålder ansetts tillkomma en hvar, i den mån detta kunde ske utan

större förfång för jordägarna. Med hänsyn härtill borde särskild varsamhet

iakttagas vid införande af nya bestämmelser pä förevarande område.

De båda motionerna om förbud att använda bärplockningsmaskiner se

sid. 122) afstyrktes af jordbruksutskottet och afslogs af riksdagen.

Skogsförsöksanstalten. Ä extra stat för är 1914 anvisade riksdagen

af det för upjiförande af nybyggnad m. m. för statens skogsförsöksanstalt be-

viljade anslag 107,300 kronor återstående beloppet, 53,650 kronor.

Vidare anvisade riksdagen likaledes på extra stat för är 19 14 för kart-

läggning af ljunghedar i södra och sydvästra delarna af landet 7,500 kronor

med rätt för Kungl. Maj:t att förskottsvis under år 1913 af tillgängliga medel

låta utanordna beloppet.

På extra stat för är 19 14 beviljades dels ett anslag å 137,460 kr. för

anläggande, med anlitande af härför redan tillgängliga medel, af en hufvud-

afloppsledning till F.illa Värtan från västra delen af norra Djurgården, dels

och ett anslag å 20,800 kronor, att utgå till bestridande af kostnaden för

anläggande af huf\udkablar frän Stockholms stads elektricitetsverk till nu-

varande och beslutade vetenskapsliga institutioner å nordvästra delen af norra

Djurgärden.

Naturskyddsfrågor. Med anledning af hr K. Stare.\cks motion (se

sid. 121 i h. 2—3) beslöt riksdagen, under uttalande af den önskan, att

Kungl. Djurgärden vid Stockholm i så stor utsträckning som möjligt bibehölles

såsom naturlig jiark, anhålla, att utredning måtte verkställas, så att snarast

möjligt en lämplig gräns kunde fastsläs för de områden, som borde såsom

park för all framtid bevaras.

Med bifall till Kungl. Maj:ts framställning i ämnet beslöt riksdagen med-

gifva, att såsom nationalpark finge afsättas ett område af omkring 146 kvkra.,

bestående hufvudsakligen af fjällvidder med däri insprängda områden af löf-

ängsnatur, samt beläget ä kronomark sydväst om fjället Peljekaise och nordost

om sjöarna Tjaksjaure och Suotajaure i Arjepluogs socken af Norrbottens län.

På grund af hrr N. Trolles och S. Säfstrands motion (se sid. 121

h. 2—3) beslöt riksdagen anvisa ett anslag af 9,000 kronor att efter K. Maj:ts

närmare bepröfvande utgå såsom bidrag till inköp af ett inom staden Eslöf

beläget, som naturniinne betecknadt område.

Skogslagstiftningsfrågor. Pä förslag af Kungl. Maj:t antog riksdagen

lag ang. värd af enskildes skogar på Oland, som med undantag af dess pro-

visoriska karaktär, öfverensstämmer med de enligt lagen den 13 juni igo8
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för Gottland gällande bestämmelserna, men uttalade att de borde träda i kraft

redan en vecka efter det densamma frän trycket utkommit.

I anledning af en af hr Pers väckt motion (se sid. 120, h. 2— 3) beslöt

riksdagen hos Kungl. Maj:t anhålla om utredning, huruvida icke, beträffande

Kopparbergs län, i afbidan på slutlig lagstiftning angående nyttjanderätten till

sådan samfälld skog, som i motionen afsåges, Konungens Befallningshafvande

i länet kunde tillerkännas befogenhet att, på ansökan af delägare och efter

öfriga delägares hörande, där förhållandena sådant påkalla, tillsvidare förbjuda

afverkning annat än efter utsyning å dylik skog, samt därefter för riksdagen

framligga de förslag, hvartill utredningen kunde föranleda.

Ofriga motioner rörande skogslagstiftning (se sid. 120, h. 2, 3) afslogs

af riksdagen.

Undervisning i skogsvård. På grund af motion af herr O. Lundgren
(se sid. 120, h. 2— 3) beslöt riksdagen anhålla, att Kungl. Maj:t ville vid-

taga lämpliga åtgärder i syfte att sådana planteringsdagar med därtill hörande

undervisning i skogsvård, som i K. brefvet af den 28 februari 1908 omnämnes,

måtte anordnas icke endast, såsom hittills föreskrifvits, vid de egentliga folk-

skolorna pä landet, utan vid hvarje statsunderstödd skola, där sä lämpligen

kan ske.

Renbetet i Norrbotten. Med anledning af motion af hr K. Haok
m. fl. beslöt riksdagen anhålla, att K. Maj:t ville låta verkställa utredning,

huruvida och i hvad mån den rätt, som pä grund af 27 ^ i lagen om de

svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m. m. den i juli 1898 tillkommer

bofasta inom Norrbottens läns lappmarker att äga renar och för dem begagna

sig af lapparnas rätt till renbete, mätte kunna begränsas, samt för riksdagen

framlägga det förslag, som af denna utredning kan föranledas.

Ofriga motioner i skogsfrägor såsom anskaffade af tallfrö (se sid. 120,

h. 2— 3), anslag till Malmöhus läns skogsvårdsstyrelse (se sid. 120,

h. 2— 3), afdikningsanslag (se sid. 121, h. 2— 3), kronodomäner (se

sid. 121, h. 2— 3), och själfständiga jordbruk frän norrlandsbohigens egen-

domar (se sid. 122, h. 2— 3) blefvo af riksdagen afslagna.

Befrielse från skattskyldighet för skogsmark, som ej inbegripits i

kronoarrendet. Med bifall till Kungl. Maj:ts därom gjorda framställning beslöt

riksdagen, att K. Maj:t i öfverensstämmelse med angifna grunder skulle äga

rätt medgifva arrendator af sådan genom domänstyrelsens försorg utarrenderad

kronoegendom, hvars skogsmark icke inbegripits i arrendet, Ijefrielse frän skyl-

dighet, som enligt arrendekontraktet må åligga honom, att ansvara för vissa

å egendomens skogsmark belöpande kommunala utskylder.

I sammanhang härmed anvisade riksdagen ])ä extra stat för är 19 14

ett förslagsanslag af 40,000 kronor att enligt berörda grunder och af Kungl.

Maj:t meddelade närmare föreskrifter tilldelas dylika arrendatorer såsom godt-

görelse för utskylder af ifrågavarande slag, hvilka förfallit till betalning under

åren 19 10— 1913 och blifvit af arrendatorn erlagda.

Förslaget till ny expropriationslag (se sid. 119, h. 2— 3) har af

Riksdagen afslagits.



SKOGSVARDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT, ALLMANNA DELEN, 1913. H. 12.

TRÄVARUMARKNADEN.
Man kan säga att försäljningarna för 19 13 äro afslutade, i det vid

denna månads ingång c:a 93 % av årsproduktionen voro placerade. De

små affärer, som på sista tiden afslutats, likasom de, hvilka hädanefter

kunna komma till stånd, tilldraga sig föga intresse, af ringa omfattning

som de äro och uteslutande beroende af specifikationen i hvarje fall.

Vid jämförelse med tidigare års försäljningar visar sig, att kvantum i

år är praktiskt taget detsamma som de närmast föregående tre åren.

Återstående 7 "o komma således efter vanan att öfvervintras, för att pla-

ceras nästa år.

Om därför försäljningarna för skeppning i är ej längre kunna in-

tressera våra aflastare och därför ej heller denna tidskrifts läsare, så är

motsatsen i så mycket högre grad fallet med försäljningarna för nästa

år. Om man då går till granskning af dessas förlopp, skall man finna,

att, då detta i första dagarna af december månad skrifves, c:a 300,000

standards, eller ungefär 30 % af 1914 års produktion äro försålda. Denna

siffra är ju i och för sig respektabel nog, men en jämförelse med siff-

rorna för motsvarande tid 191 2, i hvad dessa afse försäljningarna för

1 91 3, visar, att vi nu kommit efter och detta så pass mycket som c:a

50,000 standards. Anställer man vidare en jämförelse emellan uppgif-

terna angående de länder, till hvilka affärerna gått för de båda åren

191 3 och 1914, framträda följande intres.santa siffror.

AMut pr I december lur 19 13 för 19 14

till England 26 % 28,4 °«

» Frankrike 19,4 » 19 »

» Tyskland 16,3 '" 9,4 »

» Holland och Belgien 7 » 5 *

» Danmark 10,6» 10 »

» Sydeurop. länder 8,6 » 14 »

; Sydafrika 0,8 » 0,7 »

» Australien 3,3 » 5.5 »

> andra utomeurop. länder 8 » 8 »

S:a 100 "o 100 °'o

Hvad som här särskildt faller i ögonen är, att England i år varit

jämförelse lifligare i marknaden än förra året, att Tyskland står afsevärdt
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sämre till boks i år än i fjol, äfvensom att de sydeuropeiska länderna

visa en framträdande ökning i sina afslut. Lägger man härtill, att vid

jämförelse mellan de försålda kvantiteterna för de båda åren, oaktadt

den 50,000 mindre totalkvantiteten, England köpt i det närmast lika

mycket absolut taget i är som i ijol, och de sydeuropeiska länderna

visa en betydande stegring i den absoluta kvantiteten, finner man, att i

dessa länder köplusten är minst lika god som förra året, samtidigt som

man måste konstatera, att depressionen i Tyskland fortfar.

Då man läser marknadsrapporterna från olika länder, finner man

också, att de pessimistiska uttalandena egentligen komma från tyskt häll,

under det man annorstädes ser förhållandena i ljus dager. Ser man

saken från säljarnas synpunkt, gäller naturligtvis att lugnt öfverväga de

förhållanden, som äro kända och de omständigheter, hvilka inverka på

föreliggande försäljningsresultat. Hvad då först beträffar den omstän-

digheten, att årets försäljningssiffra ligger med c:a 50,000 standards ef-

ter förra årets, innebär detta i och för sig ej någon anledning till far-

hågor. Ty först och främst är ju kvantiteten respektabel nog i och för

sig och öfverstiger icke oväsentligt alla år före 1913, och för det andra

hafva försäljningarna skett mot afsevärdt högre priser än dem som er-

höUos vid marknadens öppnande i fjol. Och dessutom ligger en ej

oviktig omständighet däri, att af skillnaden i kvantum försålda varor i

år mot i fjol, ungefär hälften kommer på Tyskland, och då man därtill

vet, att gran är den för Tyskland viktigaste varan, och att grantillgån-

gen är starkt begränsad, borde man med ganska stort lugn kunna ställa

sig afvaktande, äfven om ej samma fart i affärerna nu som för en må-

nad sedan skulle förefinnas. Allt som allt borde en hvar kunna komma
till den slutsatsen, att ingen verklig anledning till oro förefinnes, för så

vidt säljarna med lugn afvakta den tid, då köparna finna med sin för-

del förenligt att ånyo komma i marknaden. En sådan mening synes

också vara rådande äfven på köparesidan. Våra aflastare hafva bland

sådana köpare, hvilka redan varit i marknaden och betalt fordrade pri-

ser, naturliga bundsförvanter i att hålla priserna kvar på den nivå, som

uppnåtts. Och slutligen må man ihågkomma, att vissa tecken börja fram-

komma, att den allmänna stämningen i affärerna är stadd i förbättring. Bland

annat ter sig läget på de ledande börserna afgjordt ljusare nu än på länge.

Priserna för bästa märken ställa sig som följer:

Öfverbotten:

Fiini: 4x9 & 3x9 o/s £ II.-.-

3x8 o/s ,t 9.10./-

3 & 2V2X7 o/s s, y-----

SkogsvHrdsJorciiineens Tuishri/t. allnihnna delen, igij- 3*
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7" bräder o/s Jt* 9.2/6 a 9.5/- M. 187: 50 k 190:

6" » » 8.12/6 k 8.15/- M. 177:50 ä 180

5" » >' > 8.5/- M. 167: ?o a 170

I X472 » tfs 205: —
1x4 " 195: —

J-/int: 3x9 III Frs 285

3 X9 IV 260

3x9 V » 230

2\/, X 7 o/s « 235

Härnösand:

a 290:

—

k 265: —

£ 9.5/.

7" bräder o/s £ 9- 10/- ä 9.12/6 M. 192: 50 ä 195

6" » » » 9.-/- a 9.2/6 M. 182: 50 ä 185

5" » » » 8.10/- M. 170: — a 172

I X4V2 ' ^''s 215: —
1x4 » » 205: —
2x4 " £ 8./-

3 X 9 37 a 37 V^ cent. basis

2\/, X7 & 6'/, o/s £ 8.15/- Frs 202:— M.

2x4 o/s Frs 195: — a 200: —
I X472 >' ' 207: 50 ä 210: —
1x4 » » 197: 50 ä 200: —

50

177:50

F/iiii

Nederbotten:

3x9 III £ 11.15 - Frs 295

3 X9 IV » 10.15/- 270

3x9 V » 9.5/- >< 235

3 & 2V,X7 III £ 9.10/-

3 & 2V,X7 IV . 8.15/-

7" bräder 111

6"

5"

47.
4"

9-15/-

9-5/-

9.-/-

8.12/6 Frs 217: 50

8.5' 207: 50

3 X 9 38 cent. basis

272X7 o/s M. 180

I X472 » Frs 210

1x4 ' » 200

Frs 220: -

k 212: 50

a 202: 50

De stora kronoskogsauktionerna hafva nu afhållits och fullkomliga

rekordpriser hafva betalts. Huru tiet kan vara möjligt att, med någon
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som helst utsikt till legitim vinst, betala dylika priser, är för den oin-

vigde fullständigt oförklarligt. Nngra utsikter att fä billigare afverk-

ningskostnader än vanligt torde väl ej föreligga, så att där kan ej för-

klaringen sökas.

Afverkningarna hafva tagit sin början inom de nordliga distrikten

ocii i de inre delarna af nedre Norrland. Meddelandena angående utsik-

terna för vintern äro synnerligen växlande. I Norrbotten och Väster-

botten synas förhållandena tämligen gynnsamma, i det marken är någor-

lunda väl underfrusen och lagom snömängd därefter kommit. Men re-

dan i Ångermanland och Jämtland är betydligt sämre ställdt, snö har

kommit på ofrusen mark, så att utsikterna äro allt annat än lofvande.

Ungefärligen lika ställer det sig i öfre Dalarna. Kommer ej starkt tö-

väder och därefter kyla, torde man få att räkna med en lika ogynnsam

drifningsvinter i dessa trakter, som den närmast föregående.

Skeppningarna fortgå ännu med liflighet från Härnösand och Neder-

botten, och till och med frän sä långt nordliga hamnar som i Skellef-

teå-distriktet skeppas ännu, då detta skrifves. Höstskeppningarna hafva

.stort sedt varit gynnade af lämplig väderlek, och varorna hafva därför

intagits i god kondition.

Frakterna äro laga och synnerligen god tillgäng pä tonnage har

funnits hela hösten. Någon farhåga alt frakterna för nästa år skola

stegras förefinnes ej heller. — W-

NOTISER.

Fridlysning af vissa naturminnesmärken å kronans mark. Pä

framställning af Vetenskapsakademien har Kungl. Domänstyrelsen gjort under-

dånig framställning om Kungl. Maj;ts tillstånd till fridlysande af vissa^ upp-

gifna naturminnesmärken på kronoegendomar. I anledning däraf har Kungl.

Maj:t den 24 oktober detta år medgifvit, att frän kronans sida hinder ej må

möta för begärande af fridlysning af nedanstående naturminnesmärken enligt

lagen den 25 juni 190g.

De naturminnesmärken, som i anledning häraf torde komma att af veder-

börande länsstyrelser fridlysas, äro dels den till Ridö kronopark i Västman-

lands län hörande, i Mälaren belägna holmen Högholmsskär, samt dels ett a

kronodomänen Hultås i Dragsmarks socken i Bohuslän befintligt bestånd at

haftorn (Hippophaé rhamnoides) samt en å samma egendom växande egen-

domlig tall.

Högholmsskär, som omfattar en areal af 6,78 har, är märkligt genom

den därstädes förekommande, synnerligen frodiga och af alla mellansvenska
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löfträd bestående löfskogsvegetationen, hvilken anses böra fä utveckla sig utan

alla störande ingrepp med yxan.

Haftornsbeständet ä Hultäs utmärker sig genom sin storlek och lifskraft.

Ehuru detsamma alltså ej nu direkt torde vara hotadt med undergång, anses

detsamma likväl på grund af haftornets sparsamma förekomst, särskildt pä
västkusten, vara väl värdt att skydda.

Den nu ifrågavarande tallen ä Hultäs torde ur naturvetenskaplig synpunkt

ej vara mera märklig, men har genom sin egendomliga, utbredda kronform

och sina för trakten ovanligt grofva dimensioner af ortsbefolkningen alltid

ansetts för en egendomlighet samt omfattats med intresse, och torde densamma
därför böra beredas skydd.

Sveriges deltagande i en permanent internationell skogsvårds»
kommission. \'id den internationella skogsvårdskongress, som pä föranstal-

tande af le Touring-Club de France» den 16— 20 sistlidna juni hölls i Paris,

uttalades enhälligt den önskan, att en internationell ])ermanent kommission

skulle inrättas, hvilken skulle ha till uppgift att följa, huru de önskemål, som
uttalats af nämnda kongress, komme att förverkligas samt att vid behof för-

anstalta om anordnande af internationella skogsvårdskongresser. Kongressens

verkställande kommitté har sedan hos svenska regeringen anhållit, att den

måtte utse ett ombud för Sverige i nämnda kommission.

I anledning häraf har Kungl. Maj:t beslutat, att Sverige skall genom
ombud deltaga i denna permanenta, internationella kommission för skogsvård,

samt förordnat t. f. direktören för skogsinstitutet jägmästaren Anders Henrik

Wahlgren att vara Sveriges ombud i kommissionen.

Yttranden öfver norrländska skogsvårdskommitténs förslag.

IX. Domänstyrelsen i hvad det rör förvaltningen af sockenallmänningar

och besparingsskogar inom Kopparbergs och Qäfleborgs län.

Ti// Konungen,

Clenom nådig remiss den 21 juni 1 91 2 har Eders Kungl. Maj:t anmodat domänsty-

relsen att efter öfverjägmästarnas hörande afgifva underdånigt utlåtande öfver norrländska

skogsvärdskommitténs betänkande, och får styrelsen till fullgörande häraf, efter att den 28

sistlidne mars hafva afgifvit särskildt underdånigt yttrande öfver sagda kommittés betänkande

i hvad det angår skogseld, härmed i underdånighet anföra följande rörande kommitténs för-

slag till lag angående vård och förvaltning af sockenallmänningar och besparingsskogar inom

Kopparbergs och Gäfleborgs län.

Öfverjägmästarna i Luleå och Gäfle—Dala distrikt hafva uttalat sig rörande ifråga-

varande lagförslag. Den förre anser att såsom kompetensvillkor för skogsförvaltare för all-

männingar och besparingsskogar i Kopparbergs och tiäfleborgs län bör fordras afgångs-

e.famen från skogsinstitutets eller skogshögskolans högre kurs, hvarjänite enligt hans mening
dessa skogar böra stå under skogsstaten. Den senare, som förmält sig ej kunna inse nyttan

och nödvändigheten af att inrätta ett jordbruksdepartementets skogskontor, anser att dess

Ifrågasatta åligganden böra tillkomma domänstyrelsen. I allt hvad förslaget innebär rörande

behörighet och skyldighet för Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande att handhafva sådana

forstliga och därmed sammanhängande spörsmål, för hvilkas rätta bedömande erfordras fack-

kunskap såsom pröfvande och fastställande af utgiftsstat för skogamas vård och förvaltning

och anställande af skogsförvaltare, anser han att förslaget bör på sådant sätt ändras, att

frågornas afgörande hänskjutes till forstliga myndigheter. Erfarenheten har nämligen visat,

att Eders Kungl. Maj;ts befallningshafvande behöft för att i sädana frågor fatta beslut in-

hämta öfverjägmästarens mening och att denne härigenom förorsakats betydligt arbete.

Under öfverläggning med öfverjägmästarna inför domänstyrelsen den 6 november 1912

framhöll öfverjägmästaren i Gäfle—Dala distrikt bland annat såsom önskvärdt, att ä kommu-
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nalstämina delägares rösträtt icl<e borde få öfverstiga en femtedel af de närvarande riistbc-

rättigades sammanlagda röstetal.

För egen del far styrelsen i underdånighet anföra följande.

Det föreliggande lagförslaget är icke afsedt att äga tillämpning å Svärdsjö och En-

vikens socknars häradsallmänningar i Kopparbergs län. Styrelsen får ifrågasätta, huruvida

ett sådant undantag kan anses vara nödigt. Visserligen hafva dessa allmänningar bildats på i

någon mån annat sätt än de öfriga här ifrågavarande skogarna, hvilka uppkommit pä det

sätt, att viss del af det vederbörande socken vid storskiftet tilldelade skogsanslaget i cnlig

het med särskilda nådiga bref afsatts såsom samfallighet. Svärdsjö och Envikens socknars

häradsallmänningar hafva däremot jämlikt nådigt bref den 9 november 1 86i uppkommit där-

igenom, att all inom Svärdsjö socken, som då var förenad med Envikens socken till ett

pastorat, befintlig dittills samfallig skogsmark tilldelats socknen utan tillökningsskatt och att

två invid sjöarna Balungen och Storsjön belägna skogstrakter för socknens gemensamma räk-

ning afsatts och utbrutits såsom häradsallmänningar, därå vederbörande krono- och jägeri-

betjäning ägde hålla tillsyn och värd, ])å sätt angående sådana allmänningar funnes eller

framdeles kunde blifva stadgadt.

Beträffande dessa allmänningar gälla sålunda bestämmefserna i ka]i. 2 af Eders Kungl.

Majits nådiga förordning den 26 januari 1 894 angående hushållningen med de allmänna

skogarna i riket. För skogarna hafva hushällningsplaner varit gällande från och med år

1S69, och de stå under allmänningsdelägarnas vård och förvaltning. Af en jämförelse mel-

lan de bestämmelser, som under sådana förhållanden gälla för dessa skogar, och de i det

föreliggande lagförslaget ifrågasatta bestämmelser framgår, att olikheten är relativt ringa, be-

stående hufvudsakligen däri, dels att skogarna stå under domänstyrelsens och vederbörande

skogstjänstemäns uppsikt, under det att de i lagförslaget afsedda skogar skulle stå under

jordbruksdepartementets skogskontor och hushållningen kontrolleras af en skogsinspektör,

dels ock att påföljden för öfverträdelse af hushållningsplanens bestämmelse äro olika, näm-

ligen enligt skogsordningen skogarnas ställande under skogsstaten, men enligt det förelig-

gande lagförslaget åläggande för allmänningsstyrelsen att vid vitespåföljd vidtaga de före-

skrifna åtgärderna. Då denna olikhet icke torde kunna anses vara väsentlig, får styrelsen

för vinnande af enhetliga bestämmelser rörande samtliga allmänningsskogar i Kopparbergs

och Gäfleborgs län underdånigst hemställa, att det föreliggande lagförslaget, om det till sina

hufvudgrunder varder af Eders Kungl. Maj:t och Riksdagen till lag antaget, må äga tillämp-

ning jämväl ä Svärdsjö och Envikens allmänningsskogar.

Förr än styrelsen vidare ingår på granskning af själfva lagförslaget, tillåter sig sty-

relsen erinra om innehållet i Riksdagens skrifvelse till Eders Kungl. Maj:t den 22 maj 1903

angående skogslagstiftning och därmed i samband stående ämnen. Riksdagen har i detta

bref bland annat anhållit att Eders Kungl. Maj:t täcktes låta utarbeta och för Riksdagen

framlägga förslag till författning, hvarigenom stadgande meddelades om upprättande af hus-

hållningsplaner för sockenallmänningarna och besparingsskogarna i Kopparbergs och Gäfle-

borgs län, med befogenhet för domänstyrelsen att granska och fastställa dessa planer, äfven-

som att öfvervaka tillämpningen af desamma. Enligt domänstyrelsens förmenande hade varit

önskligt att det föreliggande lagförslaget närmare anslutit sig till Riksdagens nu nämnda

beslut. Den befogenhet, som Riksdagen afsett att inrymmas åt domänstyrelsen, har kom-

mittén för sin del ansett böra uppdragas åt det föreslagna skogskontoret, som skulle inrät-

tas hos jordbruksdepartementet. Domänstyrelsen får härmed förklara sig beredd att, därest

ett jordbruksdepartementets skogskontor icke skulle komma till stånd, fullgöra de åligganden

som enligt Riksdagens beslut vore afsedda att tillkomma styrelsen. Under samma tid torde

den under styrelsen lydande öfverjägmästaren i Gäfle— Dala distrikt böra hafva att ut-

öfva den funktion, som enligt det föreliggande förslaget skulle tillkomma en skogsinspektör.

Styrelsen får efter dessa allmänna erinringar öfvergå till en granskning af förslagets

skilda paragrafer, i den mån styrelsen funnit sig hafva några erinringar att framställa mot

desamma.

5 2. Enligt den ifrågasatta bestämmelsen rörande sättet för utöfvande af delägarna-

beslutanderätt skulle en större skogsägare kunna blifva i tillfiille att diktera stämmans beslut

mot den mening, som därvid omfattades af ett flertal smärre delägare i allmänningen. Då
ett sådant förhållande icke synes vara ägnadt att främja flertalets tillfredsställelse och bästa,

och då det ej heller torde kunna visas vara till gagn för skogsvården, finner sig styrelsen

böra föreslå, att delägare ej må äga rösta för mer än en femtedel af vid stämman närva-

rande delägarnas sammanlagda röstetal. En sådan begränsning af rösträtten skulle visser-

ligen ej hindra att en större skogsägare kunde under vissa förhållanden blifva å kommu-
nalstämma bestämmande rörande frågor angående allmänningarna gentemot ett flertal smärre
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skogsägares mening. Representerade exempelvis den större skogsägaren tio reducerade man-
tal och vore vid stämman i öfrigt närvarande en röstberättigad fÖr ett hälft mantal, två

röstberättigade hvardera för '/» mantal

fyra röstberättigade hvardera för ^/g mantal

åtta . . » Vie »

åtta » ,> ji
'/as »

eller sammanlagdt tjugutre smärre skogsägare med en sammanlagd rösträtt för 2 '/^ man-
tal, bletVe den större skogsägarens röstetal 2,45, hvarför alltså hans mening kunde blifva

gällande mot de öfrigas. I ärenden rörande allmänningarna skulle dock genom den nu
föreslagna begränsningen af rösträtten de smärre skogsägarna erhålla ökade utsikter att kunna
göra sin mening gällande. Det torde ock med afseende därpå, att de smärre alhnännings-

delägarna ej utan svårighet kunna tillräckligt mangrant infinna sig å kommunalstämma för

att bevaka sina intressen, vara lämpligt att genom de reglementen, som upprättas för be-

sparingsskogarna, tillägga allmänningsstyrelserna lämplig befogenhet.

Styrelsen får beträffande denna paragraf tillika erinra därom, att det möjligen kunde
anses vara mindre lämpligt, att de inom Venjans socken bildade besparingsskogarnas ange-

lägenheter skola kunna afgöras å kommunalstämma, då skogarna tillhöra uteslutande del-

ägare i vissa skifteslag, hvart och ett med sin eller sina besparingsskogar. Det torde lik-

väl ej vara nödigt att meddela undantagsbestämmelser rörande dessa skogar. De å kom-
munalstämma röstberättigade blifva emellertid beträffande den begränsade till ett ringa fätal

af å stämman i öfrigt röstberättigade. I de reglementen som upprättas för besparingssko-

garna i Venjans socken torde lämpligen en omfattande befogenhet kunna tilläggas allmän-

ningsstyrelserna i syfte att kommunalstämman ej må onödigt besväras med ärenden, som
angå allenast ett fåtal af stämmans medlemmar.

§ 4. Dä reglementet för en allmänning måste gälla både skogshushållningen och ekono-

mien i öfrigt, synes det vara nödigt, att vederbörande sakkunniga, nämligen skogsförvaltaren

och öfverjägmästaren, sättas i tillfälle yttra sig öfver förslaget till reglemente, förr än det

fastställes. I sådant syfte skulle till paragrafens andra stycke göras ett tillägg af följande ly-

delse : 1 Reglemente — — — delägarna samt e/ter öfverjägmäatarens och skogsförvaHarcns

höriinde pröfvas och — — — påkallas.»

Ej heller ändring i reglemente torde böra vidtagas med mindre dessa sakkunniga

blifvit hörda.

§ 5- Kompetensvillkoren för att vinna anställning såsom skogsingenjör äro mindre än ford-

ringarna för att blifva antagen till jägmästare eller i båda fallen att hafva utexaminerats från

skogsinstitutets eller skogshögskolans högre kurs. Det torde därför vara lämpligt att i första

punkten utbyta ordet »skogsingenjör» mot »jägmästare*?.

§ 6. Under hänvisning till hvad styrelsen inledningsvis anfört får styrelsen hemställa, att

uttrycken »jordbruksdepartementets skogskontor < och »skogsinspektör» utbytas mot »do-

mänstyrelsen» och »öfverjägmästare».

% 7- Orden »skogsinspektör» och »skogsinspektören' torde böra utbytas mot »öfverjäg-

mästare» och -»öfverjägmästaren».

§ I 2. Under förutsättning att EdersKungl. Maj:t bifaller domänstyrelsens förslag alt rörande

häradsallmänningarna i Svärdsjö och Envikens socknar samma bestämmelser skola blifva

gällande som för de öfriga allmänningsskogarna inom Kopparbergs och Gäfleborgs län bör

i denna paragraf ordet icke utbytas mot jämväl.

Underdånigst

:

KARL FREDENBERC. 1

Th. Örtenbi.ad. Fr. Giöbel. Th. Hermei.i.v. .

CONR.\I) .StIERNSPKTZ. GeRII. Al.EX.i^NDERSON.

Georg A, XorJfors.

X. Domänstyrelsen i hvad det rör Inrättande af förste

kronojägaretiänster.

Till Konungen.

Genom nådig remiss den 5 april 191 3 har Eders Kungl. Maj:t anmodat domänstyrel-

sen afgifva underdånigt utlåtande öfver en underdånig framställning från Sveriges krono-
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jägareförbund i anledning af den norrländska skogsvårdskomniitténs förslag rörande förste

kronojägarebefattningar m. ni. Till fullgörande hSraf får styrelsen i underdånighet anföra

följande.

Kommittén har på sidorna 1 79 och I So i sitt betänkande behandlat frågan om in-

rättande af vissa befattningar å reviren under benämning förste kronojägare, hvilka skulle

vara revirförvaltarna behjälpliga vid utförandet af diverse cxpcditionsgöromål och, i den
mån de härvid ej vore fullt sysselsatta, kunna användas jämväl vid tjänstgöring ute på re-

viret. I betraktande af de kompetensvillkor, som kommittén föreslagit skola uppställas för

erhållande af de ifrågasatta befattningarna, nändigen i första hand aflagd examen vid skogs-

skola, och med hänsyn äfven till att de skulle kunna utgöra en befordringsgrad för redan

anställda kronojägare, har kommittén ansett, att dessa funktionärer lämpligen kunde benäm-
nas förste kronojägare.

Vidkommande den aflöning, som borde tillkomma innehafvarna af dessa befattningar,

har kommittén föreslagit, att lönen skulle sättas till Soo kronor och tjänstgöringspennin-

garna till 700 kronor, hvarjämte efter fem års väl vitsordad tjänstgöring ett tillägg til! lönen

af 300 kronor borde beredas dem. Vid tjänstgöring ute på reviret borde dagarfvode och
reseersättning utgå i enlighet med de bestämmelser, som härför kunde blifva gällande för

kronojägarc.

Kronojägareförbundet har i sin framställning uttalat en liflig önskan att en fortsatt

undervisning för den lägre skogspersonalen måtte komina till stånd, hvaremot förbundet an-

sett benämningen förste kronojägare för ifrågavarande befattningshafvare icke väl funnen,

enär de uteslutande borde tjänstgöra pä revirexpeditionen och, om tjänstgöring ute ä marken
skulle för dem ifrågakomma, denna icke borde blifva af den beskaffenhet, att kronojägarna

skulle komma att i något afseende subordinera under dem. De för förste kronojägare

af kommittén föreslagna löneförmånerna ansåge kronojägareförbundet vara alldeles för lågt

tillmätta.

För egen del får styrelsen i fråga om fortsatt utbildning för kronojägare i underdånig-

het hänvisa till sin framställning härom i underdånigt utlåtande öfver de sakkunnigas be-

tänkande rörande skogsundervisningens ordnande den 24 sept. igoS.

Beträffande anställande af expeditionsbiträden hos revirförvaltarna med benämning
törste kronojägare får styrelsen anhålla att härom fä afgifva yttrande i samband med utlå-

tande öfver det betänkande, som torde komma att framläggas af de sakkunniga, som for-

ordnats för skogshushållningens ordnande i södra och mellersta delarna af landet, enär dy-

lika befattningshafvare skulle blifva erforderliga å reviren jämväl därstädes. Remissakten

återställes härjämte.

Stockholm den lo november 1913.

Underdånigst:

KARL FREDENBERt;.

Th. Ökte.nblad. Kr. Giöhki.. Tu. Hkrmei.in.

K. G. G. Xorliiig.

XI. Domänstyrelsen i hvad det rör höjning af kronojägares reseersätt=

ningar och dagarfvoden.

Genom nådig remiss den 5 april 191 3 har domänstyrclsen anmodats algifva under-

dånigt utlåtande öfver en underdånig framställning från Sveriges kronojägareförbund angå-

ende höjning af kronojägares dagarfvoden och reseersättningar i anledning af norrländska

skogsvärdskommitténs förslag i ämnet.

Norrländska skogsvårdskommittén har på sidan 254 i sitt betänkande angifvit de grun-

der, efter hvilka ersättning för kronojägares resor i tjänsten borde utgå, hvarvid kommittén

hemställt, att åt kronojägare skulle utgå ett dagtraktamente af I krona 50 öre. I betrak-

tande af arten af deras tjänstgöring, hvilken nödvändiggjorde för dem att till fots och utan

anlitande af vägar genomkorsa sin bevakningstrakt, något som skulle göra en kontroll öfver

de tillryggalagda vägsträckornas längd nästan omöjlig, har kommiitén ansett ej lämpligt

(öreslå, att särskild reseersättning åt dem skulle utgå, när de tjiinstgjorde inom sin bevak-

ningstrakt. För att emellertid underlätta deras fortkomst, när de vore i tillfälle alt begagna



vägar, ansäges kronojägarna böra erhålla ersältning tor hållande af velociped, hvilken er-

sättning ansåges böra utgå med 25 kronor årligen. När kronojägare tjänstgjorde utom sin

bevakningstrakt på grund af föreskriften i § 42 af 1909 års instruktion, borde han åtnjuta

reseersättning från hemvistet till den plats utom bevakningstrakten, där tjänstgöringen vore

afsedd att börja, samt åter till hemvistet från den plats, där tjänstgöringen afslutats. Dylik

reseersättning borde utgå pä järnväg med afgift för plats i III klass, på ångbåt med afgift

för däcksplats samt för resa efter skjuts med lega för en häst. Då andra samfardsmedel

komme till användning, borde reseersättningen utgå efter samma grunder, som då skjuts

nyttjades.

När förrättningen ägde rum inom 5 kilometer från kronojägarens hemvist, skulle

dagarfvodet utgå med allenast hälften af förut nämnda belopp, hvarjämte reseersättning för

sådant fall ej skulle utgå, äfven om sådan ersättning på grund af hvad ofvan sagts eljest

skulle utgått.

Kronojägareförbundet har i anledning häraf hemställt, att kronojägares dagarfvoden och

respenningar måtte bestämmas till hälften af jägmästarnas utom för järnvägs- och ångbåts-

resor där det bestämmes såsom i reglementet.

Styrelsen far i anledning häraf erinra därom, att den norrländska skogsvårdskommitlén

i fråga om reseersättning ät jägmästare hemställt bland annat, att såsom ersättning för tjänste-

resor, hvilka ej företagas enligt särskildt förordnande, borde för revirför^altare och assi-

stenter utgå ett dagtraktamente af 6 kronor samt för resa efter skjuts lega för en häst.

Kronojägareförbundets framställning, hvilken är synnerligen otydlig, torde sannolikt böra så

förstås, att kronojägare skulle erhålla vid göromål i tjänsten dels i?iom egen bevaknings-

trakt af 3 kronor samt för resa half lega för skjuts efter en häst utom \id järnvägs- och

ängbåtsresor, då ersättningen skulle utgå enligt gällande resereglemente, dels jitom bevak-

ningstrakten reseersättning enligt kommitterades förslag, dock med dagtraktamente för för-

rättningsdagar af 3 kronor. I fråga om ersättningens begränsande, när förrättningen ägde

rum inom 5 kilometer från förrättningsmannens hemvist, har kronojägareförbundet ej gjort

någon erinran mot kommitterades förslag.

Styrelsen har visserligen äfven för sin del funnit den norrländska skogsvårdskommit-

téns förslag uti ifräga\'arande afseende gifva anledning till erinran, men då hithörande frå-

gor torde böra behandlas gemensamt för hela riket, far styrelsen anhålla att hänidlag få uttala

sin mening i samband med yttrande öf\'er det betänkande, som torde komma att afgifvas

af de sakkunniga, som redan äro sysselsatta med utredning af frågan om skogshushållnin-

gens ordnande i södra och mellersta delarna af landet.

Remissakten återställes härjämte

Stockholm den 10 november 19 13.

Underdånigst

:

KARL FREDENBERG.

Th. Örtenbl.^d. Pr. Giöisei.. Th. Hermf.i.in.

a: g. g. Norlinjr.

XII. Domänstyrelsen i hvad det rör lagstiftningsåtgärder till beredande af

skydd för skogsodlingar mot skada af betande kreatur.

Till Konungen.

Genom nådig remiss den 9 mars 191 2 har Eders Kungl. Maj:t anmodat domänsty-

relsen att afgih'a underdånigt utlåtande öfver norrländska skogsvärdskommitténs underdåniga

framställning den 21 februari 1 912 angående lagstiftningsåtgärder till beredande af skydd

för skogsodlingar mot skada af betande kreatur. Till fullgörande häraf får styrelsen i un-

derdånighet anföra följande.

Kommittén har i sin härmed återgående framställning först lämnat en. redogörelse, för-

utom för frågans uppkomst, för nu gällande bestämmelser uti ifrågavarande hänseende äf-

vensom för den ställning statsmakterna intagit till ett i senare lid framkommet förslag till

vissa ändringar i dessa bestämmelser. Af denna redogörelse synes största intresset böra

fästas vid hvad Eders Kungl. Maj:t i nådig proposition till 1903 års Riksdag föreslagit så-

som tillägg till 5 5 i stängselförordningen, nämligen följande; »Styrkes hos Konungens be-

fallningshafvande, att ohägnad skogsmark är föremål för skogsodling, och att området för
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odlingen är på lämpligt sätt & marken utmärkt, skall Konungens befallningshafvanfle utfärda

kungörelse om skogsodlingens omfattning och dennas utmärkande A marken. Sedan en
månad förflutit, efter det kungörelsen blifvit i församlingens och angränsande kyrkor upp-
läst, vare enhvar pliktig att om sina hemdjur hålla sådan värd, att de ej inkomma I det

område.

Sedan skogsplantorna å marken undanvuxit kreaturens bett, må på framställning af

berättigade sådan fredhällning genom kungörande, som nyss är nämndt, aflysas.

»

Styrelsen är af den mening, att en sådan bestämmelse skulle för skogsodlingars fre-

dande vara af stor betydelse, och likaledes att den för stora delar af vårt land vore lämp-

lig utan att väsentligen försvåra skogsbetets tillgodogörande. Företrädesvis i fråga om de
orter, där skogsskiftena äro till formen mycket långsträckta och smala, eller där beteskrea-

turen icke åtföljas af vallhjon, skulle en dylik bestämmelse kunna föranleda afsevärda olä-

genheter. Ett korrektiv häremot skulle emellertid kunna beredas genom att åt Eders Kungl.
Maj:t inrymma rätt att, beträffande landsdelar, hvilkas kreatursskötsel visades i högre grad
skadas af en sådan lagstiftning, medgifva undantag och i stället bereda skydd åt skogsåter-

växten på annat sätt, exempelvis genom att begränsa den tid, hvarunder betet å skogsmar-

ken finge tillgodogöras. Värdet häraf i angifvet syfte blefve dock afsevärdt mindre än frid-

lysning på sätt i Eders Kungl. Majits proposition sägs.

Emellertid föranledde Eders Kungl. Maj:ts ofvannämnda proposition en motion är 1903
i Riksdagens andra kammare af representanter för landsdelar, hvarest skogsskiftena i många
fall äga stor längd och ringa bredd, och hvarest fördenskull det af Eders Kimgl. Maj:t före-

slagna tillägget till 5 § i stängsclförordningen skulle medföra väsentlig olägenhet för skogs-

betets tillgodogörande. I motionen påpekades skarpt dessa olägenheter, men något positivt

förslag att med undvikande af olägenheterna bereila skydd för skogsodlingar framkom ej.

Det särskilda utskott, som behandlade såväl Eders Kungl. Maj:ts proposition som motionen,

ansåg emellertid, att frågan om beredande af skydd för skogsodlingar mot skada af betande

kreatur vore af synnerlig vikt, och att lagstiftning i det af Eders Kungl. Maj:t afsedda syfte

lämpligen kunde komma till stånd på det sätt, att vid lagstiftningen vederbörlig hänsyn
fästes vid olika orters särskilda förhållamlen och de önskemål, som kunde komma att ut-

talas i de olika orterna.

Eders Kungl. Maj:ts proposition i ämnet blef af Riksdagen afslagen. Under det de-

cennium, som därefter förflutit, har någon väsentlig ändring till det bättre ej vidtagits till

beredande af skydd för skogsodlingar mot skada af betande kreatur. Anjedning till initiativ

i sådant syfte har likväl ingalunda saknats. Skogskulturerna hafva n.ämligen under samma
tid i omfattning mängilubblats, i följd hvaraf den skadegörelse, som åstadkommes ä kultur-

fälten genont bett och tramp af beteskreatur, i samma grad tilltagit. I ett stort antal fall

har man fördenskull sett sig nödsakad att till skydd häremot inhägna kulturfalten och un-

derhålla hägnaderna, intill dess plantorna vuxit undan kreaturens bett, hvilken åtgärd varit

förenatl med mycket dryga kostnader. Detta måste gifvetvis i hög grad minska möjlighe-

terna för att kunna be^lrifva skogshushållning såsom en lönande aflar. Men då erfarenheten

visat, att oh.ägnade kulturer helt eller delvis förstörts af beteskreatur, har det befunnits än

mera förlustbringande att icke på angifvet sätt skydda skogsåterväxten. En ändring af skogs-

hushållningens svåra st.ällning i berörda afseende är emellertid absolut nödig, hvilket så-

lunda påkallar ett allsidigt öfvervägande af frågan pä hvad sätt en lagstiftning till beredande

af skydd för skogsodlingar mot skada af betande djur lämpligen skall kimna åstadkommas.

Kragan synes i första hand böra 'skärskådas frän f\'å synpunkter, nämligen skogsvär-

dens och boskapsskötselns.

Kör skogsvärden vore det önskvärdt att utan afsevärda kostnader kunna åstadkomma
betesfred. Denna fred borde kunna komma såväl den spontana skogsåterväxten genom själf-

sådd som återväxt genom skogsodling till del. Med en rationell skogshushållning följer

emellertid, att skogsodlingarna blifva allt mera omfattande och att jämväl de vådor ökas,

som äro en följd af frånvaron af bestämmelser tdl återväxtens skydd. Kör afvärjande af

dessa vådor måste alltså skogsägarna se sig nödsakade att på förut angifvet s.ätt nedlägga

dryga kostnader, hvilka göra det redan i sig själft ovissa ekonomiska utbytet af skogs-

kulturerna än mera problematiskt. Utan denna synpunkt måste alltså en lagstiftning anslu-

tande sig till Eders Kungl. Maj:ts förslag till 1903 års Riksdag te sig önskvärd.

Af helt naturliga skäl blir förhållandet det motsatta, om man ser frågan ur enbär be-

tessynpunkt. Denna motsättning torde böra föranleda nntingeti till att med en lagstiftning

af nyss antydd art förbinda rätt för Eders Kungl. .\laj:t att under möjligast fria former med-

dela undantagsbestämmelser för vissa landsdelar elli-r ock till den slutsats, hvarvid 1 903 års

Riksdag äfvensom norrländska skogsvårdskommittén stannat, att nämligen tor de särskilda
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landsdelarna lämna speciella (öreskriflor i ämnet. Härför talar bland annat den stora olik-

het i betets utöfvande, som råder mellan landets olika delar. Där jordbruk och boskaps-

skötsel bedrifvas mest intensivt, förekommer skogsbetets tillgodogörande sällan eller aldrig

bland annat af den anledning, att mjölkafkastningen därvid allt för mycket skulle nedbringas,

och att kreaturens spillning anses alltför dyrbar för att icke på ändamålsenligt sätt tillgodo-

göras, hvilket ej kan ske, om kreaturen få ströfva omkring i skogen. Ä andra trakter där-

emot anses ännu tillgäng till skogsbete vara en oafvislig nödvändighet för att boskapssköt-

seln skall kunna drifvas i enahanda omfattning som hittills och så, att den lönar sig. Mel-

lan dessa båda ytterlighetsgrupper stå trakter, där skogsbete visserligen anses vara önsk-

värdt, men där kreaturen ej fa ströfva fritt omkring i skogen, utan där betet tillgodogöres

genom vallning eller på annat sätt, så att skada i skogsåterväxten, särskildt å kulturfält, i

möjligaste mån kan undvikas, utan att därigenom boskapsskötseln oskäligt betungas. Det
torde böra bero på dessa olika förhållanden, huruvida eller i hvilken mån ofvan antydda

inskränkningar i betesrättens utöfvande böra komma att tillämpas. Lagstiftningen synes

nämligen böra så anpassas, att det för hvarje landsdel, nationalekonomiskt sedt, bästa resul-

tat vinnes. Lämpligt torde finnas att härvidlag lägga länsindelningen såsom grund.

En lagstiftning af ifrågavarande art, ingripande i rättigheter, som af ålder ohindradt

tillgodogiorts, måste emellertid anpassas efter så smidiga former, att ej olägenheterna däraf

blifva större än fördelarna. Detta har ock beaktats såväl genom 1 8 74 års riksdagsbeslut

.som äfven vid affattningen af andra stycket i 12 § af 1 903 års lag om vård af enskildes

skogar. Visserligen hafva icke sistberörda lagbestämmelser föranledt meddelande af däri

antydda föreskrifter, och \'isserligen synas dylika föreskrifter ej kimna till fullo neutralisera

de skadliga verkningarna af skogsbetet, men dessa omständigheter torde i och för sig knap-

past vara af den beskaffenhet, att på grund däraf ett diametralt motsatt lagstiftningsförfa-

rande på området skulle komma till tillämpning. Däremot torde de böra föranleda en ut-

vidgning af Eders Kungl. Maj:ts befogenhet att lagstifta i ämnet och därvid samtidigt bereda

möjlighet för att i ökad mån särskilda föreskrifter, där de äro af behofvet påkallade och

kunna sättas i verket utan att boskapsskötseln däraf i oskälig grad betungas, komma till

stånd för skogsätervä.xtens skyddande mot åverkan af beteskreatur. Berörda utvidgning af

Eders Kungl. Maj:ts befogenhet i förevarande afseende torde först och främst böra inne-

fatta en utsträckning af den enligt 12 § af lagen om vård af enskildas skogar Eders Kungl.

Maj:t tillkommande lagstiftningsrätt till att omfatta äfven <le delar af landet, för hvilka sagda

lag ej gäller. Vidare kan ifrågasättas, huruvida möjlighet ej borde beredas Eders Kungl.

Majit att meddela föreskrifter i ämnet utöfver dem, hvarom i 12 § af nämnda lag förmäles,

exempelvis af sådan innebörd, som innehålles i Eders Kungl. Majits nådiga proposition till

1903 års Riksdag angående visst tillägg till 5 § i stängselförordningen. Den väsentliga

ökning, som skogskulturerna under senaste decenniet erhållit, torde väl motivera en för-

nyad undersökning för landet i dess helhet rörande behofvet af särskilda lagstiftningsåtgärder

i ämnet. Det vore fördenskull enligt styrelsens mening lämpligt, att samtliga Eders Kungl.

Maj;ts befallningshafvande anmodas dels höra landstingen och hushållningssällskapen rörande

behofvet af särskilda bestämmelser uti förevarande hänseende till skogens skydd, dels ock

till Eders Kungl. Maj:t inkomma med de utlåtanden och förslag, som kunde föranledas af

landstingens och hushållningssällskapens yttranden samt af den ytterligare utredning Eders

Kungl. Maj:ts befallningshafvande kunde finna lämpligt åvägabringa genom hörande at

skogsvärdsstyrelse, där sådan finnes, kommunalstämmor och enskilda. Härigenom skulle

bland annat vinnas utväg att bilda sig en bestämdare uppfattning än nu är möjligt angående

lämpligheten af en viss enhetlighet i lagstiftningen på området, samtidigt som de särskilda

ortsbehofven skidle kunna beredas vederbörligt beaktande i större mån än vid en enhetlig

lagstiftning kan ske.

Stockholm den 10 november 1913.

Lnderdånigst:

KARL FREDENBERd.

Tu. ÖRTENBI.All. Til. HkRMEI.IN. KR. (ilUllEl..

Gerh. Alexanderson.

K. (j. G. Xoy/uii^.
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FOR KRONOJAGARE.
Giltigheten af före är 1913 kronojägare meddelad jakträtt ä allmänna

skogar.

Till ÖfverJägmästariH i Liihä Jistnkl.

Med anledning af Eder förfrågan den 13 sistlidne september, huruvida och i så fall i

hvilken utsträckning och på hvilka villkor i ölrigt af Kungl. Domänstyrelsen för kronojägare

inom Luleå distrikt före ingången af detta år meddelade sådana tillstånd att utöfva jakt å

matnyttigt vildt å under deras bevakning ställda kronan tillhöriga skogar, som afsåge jämväl

tiden från och med ingången af innevarande år, fortfarande vore gällande, vill Kungl. Sty-

relsen härmed meddela, att dessa tillstånd fortfarande må äga giltighet under den i respek-

tive tillståndsbevis meddelade tid, dock med iakttagande att jakt icke får utöfvas å de af om-
förmälda skogar, där kronans jakträtt genom särskildt kontrakt är eller framdeles kommer
att upplåtas på arrende och att de i Kungl. Styrelsens cirkulärskrifvelse den 16 maj med-

delade bestämmelser skola i tillämpliga delar gälla äfvcn för ile kronojägare, som före år

1913 erhållit tillstånd till jakt å visst matnyttigt villebråd.

Vederbörande jägmästare hafva fördenskull att tillse, att i nämnda cirkulärskrifvelse

angifna ujipgifter å allt det villebråd, såväl af skatlliga som matnyttiga djurarter, som uniler

ett nästföregående jaktår (16 maj — 15 maj) fällts, skola äfven af dessa kronojägare till veder-

börande jägmästare senast den 20 maj insändas. Beträffande den inskränkning i krono-

jägarnas innevarande är lämnade rätt till jakt å matnyttigt vildt, afseende förbud för jakt

efter järpe, vill Kungl. Styrelsen erinra, att jämlikt kronojägarna lämnade äldre rättigheter

att under viss tid idka jakt efter matnyttigt vildt, vederbörande jägmästare tillkommer före-

skrifva den inskränkning för viss kronopark eller trakt däraf och för visst djurslag, som kan
anses nödig.

Härom har Ni att gifva vederbörande besked.

Stockholm den 21 oktober 1913.

Karl Fredf.mikki..

I
Martin Kciuh.

Kronojägares skyldighet att brandförsSkra åbyggnaderna vid kronojägare-
boställe.

'J'ill Jä^mnslayeii i Gellivare revir.

1 skrifvelse till Kungl. Domänstyrelsen den 14 innevarande månad har kronojägaren i

Valtio bevakningstrakt J. H. .\ström anhållit om besked, under hvilka förhållanden krono

jägare kan anses vara skyldig brandförsäkra de af honom disponerade bostadshusen. Med
anledning däraf vill Kungl. Domänstyrelsen hänvisa till stadgandet i kungl. förordningen

den 23 februari 1847, angående boställsinnehafvares deltagande i allmänna brandstodsför-

eningar, att den, som i egenskap af löntagare tillträder bostället uti län, där allmän brand-

stodsförening är eller framdeles kan varda ingången, skall vara pliktig att såsom delägare i

brandstodsföreningen inträda. Det åligger sålunda nämnda kronojägare att på egen bekost-

nad brantlförsäkra de å bostället befintliga laga husen, hvarom Xi har att underrätta honom.

Stockholm den 27 oktober 1913.

K.\Ri. Fricdf.niucrc.

(,'eorff Bergsten.

Till kronojägare ha antagits:

i Forsnäs liovakningstrakt af Malmesjaurs revir e. kronojägaren .\rthur Sundkvist .len

4 november

;

i Arians bevakningstrakt af Norra Lycksele revir kronojägaren i Bastuträsks bevak-

ningstrakt af Stensele revir August A. Andersson fr. o. in. I nov. Vakansen i Bastuträsks

bevakiiingslrakl upiiehållcs af e. kronojägaren J.
.Viulersson;
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i Malldalens bevakningstrakt af Xorsjö revir den 28 oktober e. kronojägaren Karl Olof

Axel Löfgren

;

i Umeå-Säfvars bevakningstrakt af Bjurholms revir kronojägaren i Botemarks bevak-

ningstrakt af samma revir Ernst Nikolaus Jonsson fr. o. m. I november. Vakansen i Bote-

marks bevakningstrakt uppehälles af e. kronojägaren A. L. Brändström;

i Visjö bevakningstrakt af Kosta revir kronojägaren i Arfans bevakningstrakt af Norra
Lycksele revir B. J. O. Näsholm frän i november. Under tiden 2 sept.—31 oktober har

kronojägaretjänsten i Visjö bevakningstrakt uppehållits af e. kronojägaren Erik Nilsson;

i Fryksdals bevakningstrakt af Karlstads revir t. f. kronojägaren Nils Stefanus Nilsson

från I okt.

i Ombergs bevakningstrakt af Ombergs revir kronojägaren i Karlsby bevakningstrakt

af Karlsby revir Johan .^ug. Jonsson den 27 november.

Till skogsrättare vid Bjurfors skogsskola har, sedan förre skogsrättaren Johan Fred-

rik Nilsson från 1 november beviljats afsked, antagits skogsrättaren vid Grönsinka skogsskola

C. F. Eklöf frän samma dag.

Afliden.
Kronojägaren i Ombergs bevakningstrakt af Ombergs revir Emil Ture Nordström afled

den 6 oktol>er 19 1 3.

Till kronoskogvaktare i Nyköpings revir har antagits e. kronojägaren Ivar Ling.

Till e. kronojägare med arfvode ha antagits e. kronojägaren Isak Arvid Lauri

i Tärendö revir under tiden i no\'.— 31 dec,

Karl Ludvig Landström i Norsjö revir fr. o. m. 1 november,

utex. skogslärlingen (jösta Gauffin i Arvika revir fr. o. m. I nov.,

utex. skogslärlingen Einar Andersson i Grönsinka skolrevir från I november.

Till e. kronojägare ha antagits:

utex. skogslärlingen Olof Gulliksson i Kalix revir

» i Oskar Elof Wallström i Bodens »

» « N. G. H. Montell i

• » N. L. K. Aspholm i Storbackens »

»
J. P. Persson Turtola i Gellivare »

» » F. Th. Karlsson i N. Lycksele •

i> » A. F. Jacobsson i Bjurholms

k > Joh Arthur Marklund i Norsjö »

» » (lotth. Alex. Wahlberg i Anundsjö »

T>
-^ Johan Johansson i » »

-
J. k. Mårtensson i Tåsjö »

> » Karl Er!. Sanden i Frostvikens »

« » P>ik A. Johansson i Hede »

• » Daniel Öström i Härnösands »

» » CL. Hansson Stolt i N. Hälsinglands »

» » Karl Erik List i Österdalarnas 1

Karl Bernt Dahl i Kopparbergs »

Hjalmar Adolfsson i » »

» » Oskar Vall. Karlsson i Västerås »

i » Ernst Alvander Nilsson i Tivedens »

» » Carl Gust. Ad. Franzich i Marks »

Nils E. Mohlin i Vartofta

(;. Pontus Vilh. Grönfelt i Kalmar

Aterkalladt förordnande. Kungl. Domänstyrelsen har återkallat det Gunnar Olof

Samuel Dahlström meddelade förordnandet att vara e. kronojägare i Vartofta revir.

Tjänstlediga:
Kronojägaren i Dorotea bevakningstrakt af Tåsjö revir Aug. Valfrid Westman för

sjukdom under ett år från 15 september med förordnande för e. kronojägaren Frans Hugo
Westman

;

kronojägaren i Öre bevakningstrakt af Bjurholms revir C. U. Nordström för sjukdom

I sept.— 31 dec. med förordnande för e. kronojägaren Rudolf Nordström;

kronojägaren i Hammarskärs bevakningstrakt af Finspongs revir Josef Berndtsson för

sjukdom 16 okt. 191 3 — 15 april 1914 med förordnande för e. kronojägaren Carl Oskar

Eklund.



Kungl. Domänstyrelsens Kungörelser
angående lediga tjänster m. m.

En befattning såsom extra lärare vid Kungl. Skogsinstitutet under år 1914
med skyldighet att bestrida undervisningen i agronom! kungöres härmed till ansökan
hos Kuugl, Domänstyrelsen före den 24 december 1913 klockan 12 på dagen, skolande
ansökan åtföljas af tjänsteförteckniug och betyg. vStockholm den 24 november 1913.

Kronojägarbefattningen i Karlsby bevakningstrakt af Karlsby revir och
Östergötlands län kungöres härmed ledig till ansökan hos jägmästaren i Karlsby,

adress Karlsby, före klockan 12 på dagen den 29 december 191 3, skolande ansökan
vara åtföljd af prästbetyg och där läkarebetyg icke förut behörigen företetts, äfven af

sådant jämte intyg om kompetens. Stockholm den 27 november 1913.

Som jägmästaretjänsten i Stensele revir af Västerbottens län genom förre

inuehafvaren beviljad nådig transport blifvit ledig, äga kompetenta sökande att före

den 7 nästkommande januari klockan tre på dagen till Kungl. Domänstyrelsen iugifva

sina underdåniga ansökningar med bifogade tjänsteförteckningar och betyg. Stockholm
den 6 december 1913.

KUNQL. DOMÄNSTYRELSEN.

BASELS
FÖRSÄKRINGS-BOLAG MOT BRANDSKADA.

t
Aktiebolag i Basel, Schweiz,

grundadt 1863.

Aktiva tillgångar Fr. 21,172,000:—,
fivaraf aktieägarnas garantiförbindelser Fr. 8,000,000:

-». försäkrar mot

SKOGSBRAND.
Lägsta premier, liberalaste villkor.

Ombud för skogsförsäkring

GAB. POPPIUS
Kungsholmstorg 10, Stockholm.

Annonsera i Skoysvårdsföreningens Tillskrift.

stor spridning: För närvarande öfver 3,000 exemplar.
Annonspriset är 20 kr. för hel sida. Smärre annonser beräknas efter 1. 50 kr. pr

cm. af sidans höjd och minsta annonspriset är 3 kr. För annonser, som införas minst

5 ggr, lämnas 10 % rabatt och för hela året stående annonser 20 %. Annonser böra

insändas till redaktionen före den 15 i hvarje månad för att inflyta i närmaste häfte.



(Patent)

Halmstad 19t2.

Öfver tjuguårig tillverkning af dessa borrar och på grund af vunna

erfarenheter vidtagna förbättringar tillförsäkra desamma obetingat plat-

sen såsom de absolut bästa i marknaden förekommande. Utmärka

sig för största möjliga hållbarhet och synnerligen lätt gång.

^^i=iB

Stämpelyxor

Tumklofvar

(Erkändt bästa fabrikat)

Specialkatalog öfver dessa verktyg öfversändes på begäran.

And. Mattsons Mek. Verkstads A.B.
Mora.

Rikstelef. 6 & 161. Telegr. Andmattson.
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Undersök

alltid skogens tillväxt och frisk-

het samt virkesimpregnering med

BEUS a MATTSONS i Mora
patenterade

Tillväxtborrar

som äro öfverlägsna alla audra i

marknaden förekommande borrar. I

stället för det annars brukliga upp-

rymningsskäret, som snarare är till

skada än till nytta, afslutas hvarje

skrufgänga med en ansvänning(paten-

terad), på grund af hvilken anordning

borren arbetar mycket lätt. Bland

öfriga fördelar, som våra borrar er-

bjuda framför audra förekommande,

må särskildt nämnas, att de såra träden mindre än andra, därigenom att de åstad-

komma finare och smalare borrspån. De ha dessutom lättare att sätta sig fast i

trädet i början af borrningen än andra borrar, därför att skrufgängorna äro

djupare och tillika gå längre fram till borrens spets, hvaraf följer, att endast lindrigt

tryck behöfves, för att skrufverkan skall inträda. Till följd af denna fina utformning

äro de användbara äfven vintertid i fruset trä samt äro absolut tillförlitliga för

borrningar äfven i hårdare träslag såsom t. ex. ek. Oaktadt borrarne äro så fint

och ändamålsenligt utarbetade, kunna de ej krökas eller på annat sätt taga skada

till följd af stålets noggranna specialbehandling.

Den patenterade, absolut öfverlägsna, rännformiga utdragaren griper borr-

spänet pä tvä sidor och utgör samtidigt ränna för borrspånets undersökning och

mätning.

Borrar finnas vanligen i lager för följande borrdjup; 300, 250, 200, 150, 100

och 60 mm. Efter order äfven andra storlekar. Den lilla borren, s. k. »fickborren»

60 mm., som bör ägas och brukas af hvarje skogsägare vid gallringar och ut-

syningar, betingar det låga priset af Kr. 7i — , -I- porto utan rigel, och Kr. 8: —
med rigel. Den senare förordas af erfarna skogsmän och tillverkas liksom öfriga

storlekar endast hos

BEUS (SL MATTSON, Mora
RiKstelefon 32.

Observera noga firman vid orders afgifvande, emedan förväxlingar ofta före-

kommit, och kunder, som afsett få ofvanstående patenterade borrar, fått annat

fabrikat och blifvit missnöjda.

Profborrar finnas till påseende samt kunna äfven få köpas på denna tid-

skrifts redaktion.

BANDSÅGEN typ M,
utrustad med vef och kedja samt trampa, är en liten god maskin, hvilken finner

liflig efterfrågan här i landet. Den lämpar sig särskildt för sådana snickare,

vagnmakare, slöjdare, landtegendomar etc, hvilka ei hafva maskinkraft. Maskinen

utrustas emellertid också, då så önskas, med fast och lös remskifva, hvarigenoni

den kan användas för motordrift. Bandsägens hela mekanism är af järn och stål,

stativ och bord däremot af trä, hvilket impregnerats mot fukt. Intresserade, som
ännu icke skaffat sig närmare uppgift om denna maskin, böra tillskrifva

A.-B. WILH. SONESSON (SL Co., Malmö.



LJUSNE KÄTTING- &
FLOTTNINGSSMIDEN

Hvarje kätting profvas och

garanteras. :: Undyik olycks-

händelser g^nom att. använda

TILLFÖRLlfbiG KÅOTNG!

LJUSNE-WOXNA
AKTIEBOLAG :: LJUSNE

SÅGBLAD
alla slag

FILAR • MASKINHYFVELJÄRN • SPADAR
m. m. m. m.

tillverkas af

AKTIEBOLAGET STRIDSBERG & BIÖRGK
TROLLHÄTTAN



[UNNEBO^TÄNGSEL
QO O O O O O 9 .i 9

• 5T^RKT ' PR YDLIGT' BILLIG T-

ERHÅLLE5 HOS ALLA JÄRNHANDLARE.

BINDKEDJOR
OCH

FLOTTNINGSSMIDEN
SAMT ALLA SLAG AF

KETTINGAR
tillverkas och försäljas af

TdHSHAMMAeS BRUKS NYA AKTIEBOLAG

Adr.: SANDARNE.



StocKlioIin
Intill Hufvudpost och Centralstation. Med hållplats för

£f Spårvägens Kufvutllinjer vid tryckeriets port. ^

BOKTRYCK • TIDSKRIFTSTRYCK
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GUSTAF OHRN
Trävaru-, Träkols- och Trämasseagentur
TELEGRAFADRESS:
"GUSTAVUS". SUNDSVALL RIKSTELEFON
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FILIALKONTOR:
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Trae for Trsuldsfabrikation samt Beg til Traeskofabrikation

kjobes. Billigste Pris, helst i Skib, bedes sendt til

Nsestved TraesKo- og TrseuldsfabriR
A.. BECH.

Yngre e. Jägmästare
önskar under vintermånaderna — eventuellt för längre tid — lärorik anställning
vid privat skogsbruk. Svar till e. Jägmästare, Skogsvårdsföreningens expedition,

Norrmalmstorg 3, Stockholm, f. v. b.

I

Herrar Skogsägare,
som önska fast anställa eller för tillfällig hjälp anlita skogsmän, som genomgått
K. Skogsinstitutets kurs för utbildande af privata skogstjänstemän, erhålla kost-
nadsfritt anvisning å platssökande sådana genom Svenska Forstmästareförbundets
ombudsman, Skogsförvaltaren, Forstmästare Frank Lyon, Gimo.



Skogskalendern 1914
innehåller jämte föregående års tabeller för kubering af stående,

rundt, sågadt virke och skogsbestånd, aptering, postning, prisuppgif-

ter för skogsarbeten, kostnadsberäkningar för dikning, hus- och väg-

byggnader, förslag till arrendekontrakt, jakttabell m. m. äiven flera nya

tabellerför värdeberäkning afståndskog, anvisningar, prisuppgifter m. m.

Pris Kr.: 2: 50.
Erhålles i bokhandeln eller genom författarna

Uohan Dahlgren. G. Kuylenstjerna.
adr. Kosta. adr. Karlsby.

STÖRRE MASSATABELLEN
är utkommen i sin 2:a upplaga, utökad med Supplement, innehållande Afsmal-

niitgs- och Tillväxtberäkniagstabeller m. m. Priset oförändradt, eller 5 kronor.

SUPPLEMENTET ensamt, häfte om 22 sidor, pris i krona.

MINDRE MASSATABELLEN fernissad på papp, pris 2: 50.

Samtliga kunna rekvireras hos utgifvaren e. Jägm. Tor Jonson, adr. K. Skogs-

institutet, Stockholm.

Landtmannens Fickkalender
för år 1914, ll:e årgången,

utgifven af O. von Arnold och E. Walter,

000000 Kan erhållas i hvarje boRhandel. oooooo

Innehåller interfolierad almanack, tabeller för alla slag

af landtmannens anteckningar och rikt testinnehåll.

Landtmannens bästa antecknings- och uppslagsbok.

Pris; I klotband kr. 2: — , i mollskinnsband kr. 2: 25, i skinn-

band kr. 2: 75.

Uddevalla,
är numera det ojämförligt bästa annonsorganet pä sitt område inom Västra

Sverige och har tillika stor spridning öfver hela landet. Billigaste annonspris.

Pren.-pris: Helt år 1 kr., hälft år 60 öre, inber. postarfvode.

Dugliga skogvaktare, skogsförvaltare och jägare samt

arbetsförmän — stadigvarande eller tillfälliga — anskaffas

genom
öret3ro Skogsbyrå.
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Skogsvårdsstyrelsens inom Stockholms läns landstings-

område berättelse för år 1912.

I. Skogsvårdsstyrelsens organisation, sammanträden m. m.

Jämlikt § 8 i Kungl. Maj;ts nådiga förordning angående skogsvårds-

styrelser af den 24 juli 1903 får skogsvårdsstyrelsen inom Stockholms

läns landstingsområde härmed afgifva berättelse för år 1912.

Skogsvårdsstyrelsen utgjordes under året af följande ledamöter:

af Kungl. Maj:t utsedd, ledamoten af riksdagens första kammare

f. d. landshöfdingen m. m. Th. Odelberg, ordförande; af landstinget

godsägaren m. m. C. A. V. Tottie och af hushållningssällskapets för

valtningsutskott, ledamoten af riksdagens första kammare, bruksdispo

nenten m. m. friherre C. J. Beck-Friis. Suppleanter: godsägaren in

genjören J. Scharp och ledamoten af riksdagens andra kammare, gods-

ägaren m. m. E. Åkerlund. Som länsjägmästare, sekreterare och kassa-

för\altare har jägmästaren Hugo Samzelius tjänstgjort.

Länet är indeladt i tre distrikt — norra, mellersta och södra — och

i hvarje distrikt tjänstgör en skogstillsyningsman (länsskogvaktare).

Under kulturtiden hafva 3 plantskolevakter och i':, plantörer varit

anställda.

Skogsvårdsstyrelsen har under berättelseåret haft 6 sammanträden.

Skogsvårdskommittéernas antal utgör 68, och hafva en del af dessa

kommittéer insändt berättelser öfver det skogliga tillståndet i socknen,

därstädes under året utförda afverkningar och kulturer m. m. Kom-

mittéerna hafva genom hos skogsvärdsstyrelsen gjorda förfrågningar rö-

rande tillämnade afverkningar eller genom att lämna upplysningar om

förekommande dylika varit verksamma till främjande af styrelsens upp-

gifter inom vederbörande område. Jämväl hafva genom dessa kommit-

téers bemedling folkskrifter blifvit inom socknarna utdelade. Önskligt

vore emellertid, icke minst med hänsyn till tillämpningen af lagen om

skogsaccis och virkestaxering af den 11 oktober 1912, att redogörelse

för inom socknarna utförda afverkningar mera allmänt till styrelsen in-

ginge, äfvensom att de socknar, hvilka icke alls valt skogskommitterade,

icke måtte försumma att göra detta för att medverka vid och underlätta

styrelsens arbetsuppgifter.

Sl.-ags7','inis/areiu:istus Tillskrift igi3. Bilaga i.
'
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2. Åtgärder för utbredande af kunskap i skogsskötsel.

Länsjägmästaren har under sina resor inom länet samt vid sina per-

sonliga mottagningar genom samtal meddelat respektive skogsägare råd

och upplysningar angående skogens skötsel och vård. A expeditionen

hafva nästan dagligen besök förekommit eller förfrågningar telefonledes

blifvit gjorda angående skogens rätta behandling, afverkning, kulturarbe-

ten o. s. v. Får man döma efter dessa tecken, torde intresset för ra-

tionell skogsvård vara i stigande inom länet eller åtminstone en allmän-

nare omsorg yppa sig att ställa sig skogslagen till efterrättelse. Skogs-

vårdsstyrelsens verksamhet har i hvarje fall växt ut högst afsevärdt un-

der berättelseåret.

Af skogstillsyningsmännen utföres äfven ett synnerligen betydelsefullt

upplysningsarbete, då de under sina resor och besiktningar äro i tillfälle

att på ort och ställe tillråda hemmansägarna lämpliga skogsvårdsåtgärder.

Vid af kungl. hushållningssällskapet i Stockholms län anordnade

föreläsningskurser för mindre jordbrukare hafva föredrag i skogsvård och

därmed sammanhängande frågor hållits af länsjägmästaren.

De allmänna biblioteken inom länet hafva fått sig tillsända Skogs-

vårdsföreningens folkskriftsserie, liksom äfven skogsvårdskommittéerna

ett antal exemplar af dessa skrifter till utdelning, hvarjämte vid före-

nämnda föreläsningskurser dessa och öfriga populära afhandlingar i skogs-

frågor kostnadsfritt utdelats till allmänheten.

3. Understödjande af skogsodlingen (med tablåer).

I fråga om skogsfrö, hvarä priset årligen stegrats, har jämlikt sty-

relsens beslut dylikt tillhandahållits skogsägare enligt följande grunder:

vid en ägoareal af intill 50 hektar har lämnats 50 % rabatt å inköpspriset

» » ;> » » 100 » - » 25 % » » »

» » » » öfver 1 00 » » 15%»» »

dock ej gällande större parti än 25 kg. Därutöfver har fullt pris måst

erläggas. Önskligt hade varit, att liberalare villkor än dessa kunnat

tillämpas, men styrelsens inkomster hafva icke varit af den omfattningen,

att så kunnat ske, särskildt då styrelsen haft att inbetala ett lån, som

år 191 1 måste upptagas för att kunna låta verksamheten fortgå, och

styrelsen vidare icke har att påräkna afsevärda inkomster år 191 3, då

nämligen genom den nya lagen om skogsaccis och virkestaxering en

omläggning af skogsvårdsafgifterna blifvit beslutad, som nödgat att söka

åstadkomma en besparingsfond för bestridande af nödiga utgifter innan

skogsvårdsmedel hinna inflyta år 19 14.
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A hemman, där lagstridig afveikning förekommit, har styrelsen haft

till regel att ej utlämna skogsfrö eller plantor med ofvan nämnda ned-

sättningar i pris för sköfiad marks återförsättande i skogbärande skick,

utan har kulturmaterialet tillhandahållits dylika hemman till inköpspris.

Skogsplantor hafva eljest lämnats till såväl större som mindre skogs-

ägare kostnadsfritt för högst 25,000 stycken, därefter mot ersättning.

Då efterfrågan på plantor varit synnerligen stor, har styrelsen måst frän

flera håll inköpa plantor utöfver det förråd, som varit tillgängligt. Kul-

turfältens i detta län stora benägenhet att snabbt och starkt gräsbindas

nödgar till att i årligen ökad utsträckning använda plantering i stället

för sådd.

Biträde af plantor har lämnats kostnadsfritt för högst 4 dagar.

Till belysande af kulturernas omfattning meddelas här fyra tablåer,

den första med specifikation af genom styrelsens försorg utlämnadt skogs-

frö, den andra angifvande utlämnadt plantmaterial, den tredje upplysande

om arealen af all inom länet skogsodlad mark med af styrelsen till-

handahållet frö och plantmaterial samt den fjärde angifvande areal och

dagsverken i fråga om den med biträde af styrelsens plantörer skogs-

odlade marken.

Härad eller skeppslag
Tall

kc.

Gran

l<g.

Lärk

kg-

SollentiiiKi liHl

Färentuna »

Långhundra »

Erlinghundra »

Seminghundra >

Vallentuna »

Frösåkers »

Närdinghundra »

Väddö och Häfverö skplg

Lyhundra h:d

Sjuhundra «

Bro och Vätö skplg

Frötuna och Länna »

Åkers '

Värmdö »

Danderyds »

Sotholms h:d

Svartlösa »

Öknebo »

Summa
Plantskolorna

Summa summarum

l)
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Tablå 2.

Härad eller skeppslag

Sollentuna h:d

Färentuna >

Långhundra »

Erlinghundra »

Seminghundra »

Vallentuna )>

Frösåkers »

Närdinghundra -

Väddö och Häfverö skplg,

Lyhundra h:d

Sjuhundra »

Bro och VätÖ skplg.

Frötuna och Länna »

Åkers »

Värmdö »

Danderyds »

Sotholms h:d

Svartlösa »

Öknebo »

3,000
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Tablå 4.
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Af oomskolade plantor funnos vid årets slut omkring 830,000 tall-

plantor och 810,000 granplantor. Torkan gjorde i plantskolan stort af-

bräck på säddplanlorna, och särskildt de späda granplantorna hafva

däraf lidit samt den påräknade tillgången af dylika plantor högst afse-

värdt minskats. Af omskolade plantor funnos vid årsskiftet omkring

100,000 tall-, 60,000 gran- samt 11,000 diverse plantor.

4. Biträde vid skogens skötsel.

Vid 6g egendomar, hvarifrån ansökningar inkommit om sakkunnigt

biträde för afverkningens planläggning och utförande, gallringar, utmär-

kande af fröträd, hyggesrensning, markberedning m. m., har nödigt bi-

träde lämnats.

Under berättelseåret hafva af länsjägmästaren och skogstillsynings-

männen sammanlagdt 284 egendomar besiktigats, dels för att utröna om
föreskrifna kulturåtgärder enligt lämnad förbindelse voro vidtagna, dels

för att tillse, huru nyligen skedd afverkning bedrifvits.

Vid 24 egendomar hafva genom skogsvårdsstyrelsens försorg blifvit

utmärkta 11,360 fröträd, förutom det att ungskog, ungskogsgrupper och

timmerämnen anvisats böra öfverhällas å till afverkning afsedd mark.

Skogstillsyningsmännen hafva tillsammans under 402 dagar varit

sysselsatta med förenämnda arbeten, förutom tjänstgöring som plantörer

under kulturtiden samt resedagar och liggedagar under pågående för-

rättning.

5. Uppsikten öfver skogslagens efterlefnad.

44 afverkningar i strid mot lagen angående vård af enskildes skogar

hafva under året kommit till styrelsens kännedom. I fråga om samtliga

dessa egendomars afverkningar hafva skogsodlingsförbindelser infordrats.

Dessutom hafva 185 afverkningar förekommit, som föranledt sär-

skilda skrifvelser från skogsvårdsstyrelsen.

Vid I egendom har undersökning enligt § 2 af lagen angående vård

af enskildes skogar måst hållas.

Efter hos öfverståthållareämbetet af styrelsen gjord framställning

om anordnande af kontroll vid julgranshandeln meddelades af ämbetet

nödiga ordningsregler, hvilka, enligt hvad styrelsen kunnat inhämta,

verksamt stäfjat införseln till Stockholm af olofligt åtkomna julgranar.

6. Tjänsteexpedition.

Skogsvårdsstyrelsens kansli har alla helgfria dagar hållits öppet

mellan V^^o—4 s- ™-
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Diariet upptager 620 nummer med 71.5 ankomna och 623 afgångna
skrifvelser.

7. De enskilda skogarnas inom länet tillstånd och skötsel.

Besiktningar och undersökningar hafva under året företagits ä 284
hemmans och egendomars skogar, och gäller beträffande skogsbestån-

dens utseende och skogarnas skötsel i hufvudsak den redogörelse, som
i föregående års berättelser blifvit gifven.

I länet finnas betydande arealer af gamla kalmarker, beväxta alle-

nast med marbuskar och aspuppslag eller ofta knappast någon träd-

vegetation. Särdeles önskligt vore, att dylika degenererade marker kunde

i tid tillgodogöras och återföras till skog. Skogsvårdsstyrelsens tillgångar

hafva emellertid icke annat än i obetydlig utsträckning hittills medgifvit

medverkan för ändamålet.

På grund af gynnsamma \irkespris hafva talrika både större och

mindre afverkningar -under berättelseåret förekommit inom länet. Den
blida och kortvariga vintern med obetydlig snötillgång har emellertid

hämmande inverkat på utdrifningen af virket. I allmänhet hafva gäl-

lande skogslags föreskrifter blifvit följda vid afverkningarna, särskildt

emedan man hos skogsvårdsstyrelsen i förväg plägar begära att erhålla

biträde för nödiga anvisningar rörande afverkningens rätta utförande,

utmärkande af fröträd o. s. v. Där emellertid ägare till eller afverkare

af större skogskomplex försummat att i första hand rådföra sig med

styrelsen, har lagstridig huggning ofta nog förekommit, h varför förbin-

delse måst infordras rörande återförsättande i skogbärande skick af sköf-

lad mark. Särskildt i länets norra och östra delar synas ungskogarnas

existens äfventyrad genom en hänsynslös spekulation af personer, som

hvarken hafva att skaffa med trävaruindustrien eller äga minsta intresse

för skogarnas vidmakthållande. För sådana personer gäller det bara att

kunna lyckas hugga bort så mycket skog som möjligt. Skogsvårds-

kommittéerna och mera hänsynsfulla grannar hafva emellertid i regel in-

berättat lagstridiga afverkningar af icke fröbar ungskog, hvarigenom

dessa kunnat i tid hejdas.

Stormarna, som stundom haft orkanens våldsamhet och ibland varit

cyklonartade, hafva äfven detta år anställt stor .skada, särskildt i kust-

trakterna, där de redan förut starkt utgiesnade fröträdsställningarna nu

ytterligare ramponerats och äfven utgiesnade eller icke stormfasta skogs-

bestånd blifvit illa åtgångna.

En svår skogseld har förekommit på Torön i hafvets omedelbara

närhet, men påbörjades redan på hösten kultur af brandfältet.
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Arets kulturer synas i allmänhet hafva gått ganska väl till, om också

julitorkan brände ned en del såddplantor på torra, mycket soliga lägen.

Märgborren har flerstädes iakttagits under sommaren samt åstad-

kommit skadegörelse å särskildt den unga plantskogen.

På grund af den starka och snabba uttorkningen af skogsmarken i

detta län med dess långa kustlinje synes tidig höstplantering och i rätt

tid verkställd senhöstsådd vara de lämpligaste kulturmetoderna, hvar-

jämte plantering bör användas i väsentligt ökad omfattning på grund af

hyggestrakternas utomordentliga benägenhet att snabbt gräsbinda sig.

Själfva kulturmaterialet synes emellertid årligen blifva allt svårare att

anskaffa. En del granfrö fanns visserligen tillgängligt i landet, men dess

kvalitet var skäligen dålig, och tallen hade endast i några orter fröår,

hvarför priset kom att ställa sig 20 kr. och däröfver pr kg., hvilket

gärna kan betecknas såsom oskäligt. I Stockholms län hade hvarken

granen eller tallen fröår. Plantornas pris har likaså oupphörligt stegrats

och på ett par år fördubblats, och det är praktiskt omöjligt att på grund

af växande efterfrågan öfverhålla plantor så länge som önskligt vore för

att utföra planteringen företrädesvis med starka, omskolade plantor, hvar-

igenom resultat säkrare kunde påräknas.

På bruksegendomarna utföras årligen dikningsarbeten i skogarna,

men fullständiga uppgifter om hvad i detta hänseende uträttats under

berättelseåret hafva icke kunnat erhållas.

Vid Forsmarks bruk, där afsevärda dikningar pågått sedan år 1886,

i genomsnitt 2,500 längdmeter årligen, har år 191 2 upptagits 3,900 me-

ter diken.

Vid Hargs bruk hafva sedan 1905 nydikats 7,111 längdmeter, hvar-

jämte 191 1— 1912 dikesrensats 3,077 meter.

Stockholm den 31 december 19 12.

Theodor Odelberg.

Hugo Samzelius.
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Undertecknade, som erhållit i uppdrag att granska skogsvårdsstyrel-

sens inom Stockholms läns landstingsområde redovisning för sin förvalt-

ning för år 191 2, få, sedan detta uppdrag nu blifvit fullgjordt, härmed
afgifva följande

Revisionsberättelse.

Kassaredogörelsen utvisar:

Behållning frän är 191 1 1,103:85
Räntor 85: 18

Statsmedel till bestridande af skogsvärdsstyrelsens verksamhet un-

der är 1912 7,508: —
Anslag frän Stockholms läns hushållningssällskap 6,500: —
Andel i skogsvårdsafgifter 16,714: 07
Inbetalda undersökningskostnader 82: 95
Rättegångar.^ 7?: 25

Afräkning på röjningskostnader 500: —
Medel, influtna genom försäljning af skogsfrö och plantor 16,564: 14

Inbetalda plantörsarfvoden 1,573:61

Summa kr. 50,709: 05

Utgifter.

Aflöningar 6,500: —
Hyresbidrag 1,100: —
Reseersättningar 3,250:16

Arfvoden 303: 80

Skogsodling 1 8,806: 52

Plantskolor 1,799: 80

Förskotterade synekostnader 75- 4-

Rättegängar 85:50

Inventarier 187: 30

Diverse förvaltningskostnader 917:20

Skogsui)plysning 200: —
Skrifbiträde 503- —
Skuldkonto 3,o35: 83

Diverse 20: 50

Utgående balans • i3»834- °^

Summa kr. 50,70g: 05

Skogsvårdsstyrelsens berättelse, som linnes räkenskaperna bilagd,

har icke gifvil revisorerna anledning till någon erinran.

Räkenskaperna voro omsorgsfullt förda och försedda med nödiga

verifikationer.

f
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På grund af den sålunda verkställda granskningen få revisorerna

tillstyrka full och tacksam ansvarsfrihet för skogsvårdsstyrelsen för dess

förvaltning under år 191 2.

Stockholm den 2 maj 1913.

L. A. Reuterskiöld.

Reinhold Rudbeck. John Upmark.



Skogsvårdsstyrelsens i Uppsala läns landstingsområde

berättelse för år 1912.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

En afsevärd del af skogsvårdsstyrelsens verksamhet har liksom förut Vndervisning

gått ut på att bibringa skogsägare och andra af skogsbruk berörda per- "''
'"'

söner undervisning i skogsskötsel och därtill hörande ämnen.

Detta har skett dels genorh föredrag i skogsämnen, som afliällits å

de fyra af kungl. hushållningssällskapet anordnade landbrukskurserna,

nämligen i Åkerby, Bro, Brogård i Tensta socken samt Järläsa, dels

genom undervisning ute i marken. Denna undervisning har fortfarande

gått efter den plan, som af skogsvårdsstyrelsen följts sedan flere år till-

baka. I första rummet har den meddelats vid länsskogvaktarnas un-

dersökningar om skogsförhållandena, då respektive skogsägare lämnats

tillfälle närvara och därvid erhållit upplysningar och råd för skogssköt-

seln å sina marker. Under året hafva dessa undersökningar verkställts

i Rasbo och Ulleråkers härader samt i Alunda, Ekeby, Tuna och Stafby

socknar af Olands härad. Antalet undersökta skogar utgör 721, och

en stor del af dessas ägare har användt sig af tillfället att fä en inblick

i huru vården af skogen lämpligen bör bedrifvas. Den allt större om-

fattningen af lämnadt biträde för skogsskötsel, såsom för gallringar, röj-

ningar, skogsodlingar m. m., som gör sig särskildt märkbar inom de

under året genomgångna områdena, visar oförtydbart, att denna form

af arbete för upplysning och höjdt intresse nog torde få anses vara

den lämpligaste. Man träftar härigenom just den del af allmänheten

man söker, och har ett demonstrationsfält, som gifvetvis måste vara det

ändamålsenligaste, den egna skogen. En olägenhet är dock, att arbetet

är tidsödande, så att den fåtaliga personal, som skogsvårdsstyrelsen har

till sitt förfogande ej kan medhinna sä stora trakter af länet, som önsk-

värdt vore. Skogsvårdsstyrelsens ekonomiska tillgångar medgifva tyvärr

ej heller ännu någon utökning af personalen. Rörande själfva undersök-

ningarnas resultat hänvisas till framställningen rörande de enskilda sko-

garnas tillstånd och skötsel i slutet af denna berättelse.
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Undervisning i särskildt skogsodling har lämnats åt folskolebarn

samt åt värnpliktige vid inom länet förlagda regementen.

I förra årsberättelsen hade styrelsen i fråga om de s. k. planterings-

dagarna anledning framhålla, att vikten vid dessa utan tvifvel måste

läggas vid själfva undervisningen, och att det utförda arbetets omfatt-

ning ej borde få utgöra något ledande motiv, äfven om naturligtvis en

hel del nyttigt arbete därvid kan utföras. Denna regel har styrelsen

äfven sökt följa vid årets planteringsdagar. Som af närmare uppgifter

under rubriken »Skogsodling» framgår haf\a 1,589 barn vid 65 skolor

erhållit undervisning i skogsodling vid planteringsdagar. Häri äro ej

inräknade de 3 1 skolor, där en del af barnen fått deltaga i skogsod-

lingar, som under plantors ledning utförts på trakten. — I sammanhang

härmed kan nämnas, att en del skolor genom styrelsens förmedling an-

skaffat egna skogshackor för att lättare få tillfälle anordna planterings-

dagar. Hittills hafva 10 skolor inköpt 132 st. sådana hackor.

Som förut nämndes har äfven i år beredts tillfälle för värnpliktige

vid Upplands infanteriregemente och dessutom äfven vid Upplands ar-

tilleriregemente att deltaga i skogsodling. För att göra undervisningen

i största möjliga mån åskådlig valdes till öfningsplats ett af eld år 1901

härjadt område å Danmarks f. d. sockenallmänning, S km. från Uppsala.

Manskapet uppdelades i afdelningar, af hvilka hvar och en fick under

tre timmar utföra sådd och olika slag af plantering, hvarjämte kortare

meddelanden lämnades om andra till skogsskötseln hörande ämnen.

Sammanlagdt deltogo 772 man i arbetet. Ehuru något stort arbetsre-

sultat ej eftersträfvades, blefvo dock på detta sätt sex hektar kalmark

skogsodlade.

Äfven genom spridning af skrifter i skogsämnen har styrelsen sökt

utbreda kunskap om skogens betydelse och vård. Sålunda hafva äfven

i år »Skogsvårdsföreningens folkskrifter» om fyra häften samt tidskriften

»Skogvaktaren», som utkommer med 12 häften årligen, öfverlämnats

till skogsvårdskommittéernas bibliotek. Dessa små bibliotek äro afsedda

för utlåning till intresserade inom socknen, och det vill synas som om
åtminstone på en del håll böckerna tagits i ganska flitigt bruk. Dess-

utom har vid lämpliga tillfällen utdelats ett stort antal andra skrifter,

som afliandla skogsvård. Sammanlagdt hafva sålunda omkring 1,700

st. skrifter blifvit af styrelsen utlämnade, oberäknadt smärre cirkulär om
råd för afverkningar och skogsodling m. m.

Intresset för skogsodling synes för hvarje år vara i stigande. Efter-

frågan på skogsfrö och plantor blir allt större och det i sådan grad,

att tillgången å dessa varor ej kunnat motsvara behofvet. Skogsvårds-

styrelsen har därför måst afslå en hel del inkomna ansökningar under
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förhoppning, att gynnsammare förhållanden under kommande är skola in-

träda. Rörande en del andra orsaker, som lägga hinder i \ägen för att skogs-

odlingen inom länet skall få den omfattning, ändamålets vikt kräfver, ber

skogsvärdsstyrelsen få hänvisa till några uttalanden, som gjordes i förra

årets berättelse, särskildt i fråga om utmarkernas användning till beteshagar.

Af stor betydelse för skogsåterväxtens befrämjande är emellertid

den inskränkning i betesrätten ä ohägnad mark, som genom kungl. kun-

görelse den 9 februari 191 2 vidtagits, i det att härigenom inom Upp-

sala län betning af såväl får som getter förbjudits å-mark, som är till

gemensamt mulbete upplåten. Som redan i förra årets berättelse med
delades, anhöll skogsvårdsstyrelsen om Konungens befallningshafvandes

medverkan till åstadkommande af denna inskränkning, och enligt lands-

tings- och hushållningssällskaps lifliga tillstyrkan, gjorde Konungens be-

fallningshafvande framställning till Kungl. Maj:t med nämndt resultat.

Skogsodlingarna under året företogos under ganska gynnsamma

väderlekförhållanden, ehuru dock den tidiga höstfrosten förstörde en del

.sent utvecklade och därför ej motständ.skraftiga plantor. Som vanligt

synes granen vara det af våra trädslag, som mest lider skada af frosten,

och detta i sådan grad, att man måst uppgifva tanken på att använda

gran på lågt belägna och för frosten lätt utsatta marker, trots att jord-

månen i allmänhet just på dessa platser är den för trädslaget lämpli-

gaste. Den gamla regeln, att granen bör odlas i dälderna, tallen på höj-

derna, synes därför ej stå sig i Uppland.

Vid sina skogsodlingar har styrelsen hufvudsakligen användt sig af

omskolade plantor, som pä grund af sin storlek och sitt kraftiga rot-

.system bättre kunna motstå skador genom uppfrysning, gräsväxt, torka

och andra olägenheter, hvilka så ofta åstadkomma svåra förstörelser på

skogskulturer i Uppland. Med den omfattning, skogsodlingarna numera

fått, .ställer det sig dock mycket svårt att tillgodose hela behofvet en-

dast med omskolade plantor, som ju högst afsevärdt fördyra såväl arbetet

i plantskolorna, som ute i markerna, och styrelsen har därför efter åtsklliga

lyckade försök med oomskolade plantor, ett- eller tvåårig tall och två -eller

treårig gran, börjat att till därför lämpliga marker utsända sådana. Allt-

fortfarande måste dock på de flesta ställen omskolade plantor användas.

Vid utdelningen af frö och plantor har .skogsvärdsstyrel.sen följt

samma principer som förut, nämligen:

dels kostnadsfritt till mindre bemedlade hemmansägare för skogsodling

å af ålder kala eller före år 1905 afverkade marker, äfvensom till sko-

lor för anordnande af planteringsdagar,

dels mot nedsatt (hälft) pris till öfriga skogsägare inom länet för skogs-

odling å förutnämnda marker.
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dels till inköpspris eller produktionskostnad till skogsägare och skogs-

afverkare för skogsodling å marker, afverkade efter i januari 1905.

Den ytterst ringa tillgången å skogsfrö förorsakade att sådderna ej

fingo så stor omfattning som föregående år. I stället har plantering

utförts i afsevärdt större omfattning, men som denna kräfver mera ar-

bete än sådden och kanske allra mest därför, att skogsägarna ännu ej

lärt sig inse planteringars fördelar framför sådden, har den sammanlagda

skogsodlade arealen blifvit något mindre än är 191 1.

För ledning af skogsodlingsarbetet har styrelsen äfven lämnat bi-

träde genom utsända skogsplantörer, som i regel aflönats af styrelsen,

men erhållit kost och logi af respektive skogsodlare.

Af tabell I framgår den frömängd, som af styrelsen användts till

skogsodling och för plantskolorna m. m., tabell II angifver utlämnade

plantor (se sid. 14).

Af dessa tabeller framgår, att fritt eller till nedsatt pris utdelats

44,10 kg. tallfrö och 26,35 kg. granfrö samt 840,496 st. plantor. Vid

försäljning af plantor inom länet beräknas alltid ett pris, som betydligt

understiger gällande marknadspris. Utan betalning hafva utlämnats

338,157 st. plantor. Till inköpspris har försålts 62,75 kg. tallfrö och

66,25 kg. granfrö.

Den skogsodling, hvartill frö och plantor utlämnats fritt liar i regel

utförts under ledning af styrelsens plantörer. Äfven en stor del af öfriga

skogsodlingar har skett under deras ledning. Af tabell III (sid. 15) fram-

går omfattningen af plantörernas arbeten. I tabellen finnes äfven uppgift

å andra skogsodlingar, som med eller utan styrelsens medverkan utförts

inom länet.

Af tabellen framgår, att under styrelsens ledning omkring 263

hektar skogsodlats, hvartill åtgått 101,60 kg. frö och 621,235 st. plantor.

För detta arbete hafva varit anställda 15 extra skogsplantörer, h var-

jämte en länsskogvaktare tjänstgjort såsom plantor. Plantörerna hafva

besökt sammanlagdt 174 skogsägare eller i medeltal för hvarje plantor

omkring 1 1 ställen. Antalet dagar, under hvilka dessa skogsodlingar

utfördes, uppgick till 337 eller i medeltal för hvarje plantor 21 arbets-

dagar. Kostnaden för plantörernas resor och arfvoden uppgick till

1,697,23 kronor eller i medeltal för hvarje plantor 106,08 kronor. Det

vid dessa skogsodlingar utgjorda antalet dagsverken var 1,527 mans-

och 3,245 hjonedagsverken eller sammanlagdt reduceradt till mansdags-

verken, hvarvid ett hjonedagsverke ansetts motsvara '/g mans-, 2,608

dagsverken.

Under skogsägarnas egen ledning, men med af styrelsen utlämnadt
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skogsodliiigsmaterial beräknats hafva besatts 124 hektar och planterats

49 hektar eller sammanlagdt skogsodlats 17,3 hektar.

Utan medverkan af styrelsen har enligt inkomna uppgifter skogs-

odling utförts genom sådd ä 380 hektar och genom plantering ä 85

hektar, sammanlagdt 465 hektar.

Den till skogsvårdsstyrelsens kännedom komna skogsodlingen inom

länet har sålunda omfattat goi hektar, hvaraf sådd å 610 hektar och

plantering å 291 hektar.

För att utröna i hvilken utsträckning skogsodling verkställts af

skolbarn har skogsvårdsstyrelsen genom skolrådsordförandena erhållit

uppgifter, hvilka sammanställda med skogspiantörernas berättelser an-

gifva

:

antal skolor, där skogsodling verkställts 65 st.

» barn, som deltagit >.589 »

» utsatta plantor 152,115»

utsådd frömängd 67,70 kg.

skogsodlad areal 104,55 har

antalet barndagsverken 3.066 st.

Härtill kunna emellertid läggas, som förut nämnts, de 31 skolor,

från hvilka en del barn fått deltaga i skogsodlingar på trakten under

plantors ledning. Antalet härvid utgjorda barndagsverken uppgick

till 1,150.

Det tillfälle att erhålla biträde af länsskogvaktarna för skogsskötsel, Biträde för

,, . , , 1-1 1 OJ 1 skogsskötsel, oj
afverkningars ordnande, gallringar och dylikt, som skogsvardsstyrelsen ..frkm„gars

erbjuder, har alltmer af skogsägarna tagits i akt. Ansökningar hafva ordnande

inkommit i så stort antal, att en hel del mast afslas, enar tiden ej med-

gifvit förrättningar hos alla.

Utmärkning af fröträd har verkställts å 13 skogar, å hvilka ett

antal af 16,607 st. fröträd utmärkts å en areal af 285,50 hektar. 1

medeltal motsvarar detta 58 fröträd per hektar.

För annan skogsskötsel har biträde lämnats å 91 skogar och här-

till hafva tagits i anspråk 140 dagar. De arbeten, som därvid hufvud-

sakligen utförts, hafva varit utstämpling af träd, som böra ur skogs-

vårdssynpunkt afverkas, och gallringar i ungskog. Dessa förrättningars

antal har ökats ganska väsentligt de senare åren, 35 år 191 1, 55 år

19 1 2 och 91 under det förflutna året. Ett allt större antal skogsägare

synes sålunda hafva kommit till insikt om, att det för ett rätt tillgodo-

görande af skogstillgångarna är nödvändigt ägna skogen uppmärksamhet

under dess uppväxttid och att ganska afsevärda mängder virke, särskildt

för husbehofvet, kunna erhållas genom förut nämnda beständsvardande

huggningar.

SkogsvHidsföroiiiiiens Tidskrift igij. Bilag.i i,
-
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Öfvervakamie Det händer numera sällan att öfverträdelser af lagen om vård af

fnr^frf"^"'^
enskildas skogar förekomma. Man söker allmänt verkställa afverkning-

arna med hänsyn till att återväxten betryggas. Detta sker vanligast

genom kvarlämnande af nödigt antal fröträd, men vanligt är också att

utföra afverkningarna blädningsvis. Vid fröträdsh)-ggen kvarlämnas i

allmänhet 50 å 60 träd per hektar, och detta anses under vanliga för-

hållanden vara fullt tillräckligt. Men då afverkningstrakten är stor och

den för afverkning afsedda skogen gammal händer, att en stor del af

fröträden stormfällas, så att nöjaktig återväxt ej är att förvänta från

dem. Ofta förekommer också, att tillgång saknas å dugliga fröträd, om
skogen är alltför gammal eller eljest af dålig beskaffenhet, och under så-

dana förhållanden är man vid afverkningar nödsakad göra kalhygge.

Det är hufvudsakligen afverkningar af dessa tvenne slag, som skogs-

vårdsstyrelsen haft under uppmärksamhet för att tillse det skogsodling

i tid företages. Kännedomen om lagens bestämmelser är numera så

allmän, att några strängare åtgärder sällan behöfva företagas, men den

uppfattningen håller fortfarande i sig, att några arbeten för skogsåter-

växten ej behöfva vidtagas förrän efter påstötning frän skogsvårdssty-

relsen, och det är därför af vikt, att styrelsen ständigt har ett vaksamt

öga på alla inom länet förekommande afverkningar, med undantag blott

för sådana skogar, som stå under ledning af särskild skogsförvaltning.

Undersökning enligt 2 % i lagen om vård af enskildas skogar har

endast erfordrats å två ställen nämligen å tvenne hemman i Götby i

Tegelsmora socken. Orsaken att undersökning där måst påkallas var

den, att ägaren ville anse afverkningsområdena såsom betesmarker och

fördenskull enligt skogsvårdslagens 1 2 § skogsodling ej erforderlig. Un-

dersökningarna, som verkställdes den 19 december, gåfvo emellertid vid

handen dels att återväxten uppenbarligen äfventyrats och dels att de

ifrågavarande områdena ej lämpade sig till betesmarker. Synemännen

föreslogo därför, att båda områdena skulle skogsodlas. Med stöd af dessa

synemännens uttalanden erbjödos afverkarna sedermera öfverenskommelse

enligt 3 §, men hade svar ej hunnit anlända före årets slut.

Några afverkningsförbud har skogsvårdsstyrelsen ej ansett behöfligt

begära, men de två från föregående år kvarstående, för Eka i Hagby
socken och Norby i Bondkyrko socken, gälla ännu, enär säkerhet för

skogskulturåtgärder ej lämnats. I trots af meddeladt afverkningsförbud

har en mindre afverkning gjorts å Eka, hvarför af länsjägmästaren åtal

måst anställas med resultat att det afverkade virket dömdes förbrutet

och ägaren dömdes till böter.

Några rättegångar hafva under året ej af skogsvårdsstyrelsen an-

hängiggjorts. Det från förra året kvarstående målet rörande Norby af-
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gjordes i Kungl. Svea hofrätl den i8 mars helt till skogsvårdsslyrelsens

förmån, och dä besvär ej ingifvits har domen vunnit laga kraft.

Utan föregående undersökning hafva öfverenskommelser träffats i

1 1 fall, afseende olika skogsvårdsåtgärder å en sammanlagd areal af

315 hektar, hvaraf skogsodling ä 196,50 hektar. Som säkerhet för ar-

betenas fullgörande har pant eller vederhäftig borgen ställts för ett sam-

manlagdt belopp af 15,140 kronor.

Skogsvårdsstyrelsen har under året haft fem sammanträden, nämli- .Sammanträ-

gen den 17 mars, 20— 31 juli, 2x november samt den g och 10 de-""."'^ "'

cember.

Af härunder fattade viktigare beslut må nämnas det om anordnande

af klängstuga för skogsfrö. För detta ändamål hafva en del omändringar

företagits i en äldre fabrikslokal i Uppsala, hvarigenom en för .styrelsens

behof fullt tillräcklig, ändamålsenlig fröklängningsanstalt erhållits. An-

stalten har tagits i bruk under innevarande år och visat sig fungera

utmärkt.

I följd af den omläggning, som skett för upptagande af skogsvårds-

afgifter i det att dessa enligt kungl. förordningen den 11 oktober 1912

komma att uttagas enligt samma grunder, som gälla för erläggande af

skogsaccis hafva skogsvårdsstyrelserna beredts tillfälle att genom ombud

deltaga i taxeringsarbetet inom kommunalnämnderna. Skogsvårdssty-

relsen har i enlighet härmed beslutit utse ombud inom 29 socknar.

Styrelsens utlåtande har infordrats dels rörande vissa delar af ett

förslag till ny lag om skifte af jord och till lag om vård och förvaltning

af vissa allmänningsskogar, dels öfver norrländska skogsvårdskommitténs

betänkande i hvad det rör åtgärder till förekommande och släckning af

skogseld. Dessutom har skogsvårdsstyrelsen haft till besvarande ett

större antal frågor, som uppställts af skogslagstiftningskommittcn och

som hufvudsakligen beröra önskemål för en blifvande omändring af

gällande lagar om vård af enskildas lagar.

Skogsvårdsstyrelsens besiktningsresor hafva under året gällt bese-

ende dels af afverkningar, å Sandbro i Björklinge socken och Balsbo i

Skogstibble socken, och dels inspektion af skogsodlingar, å Skyttstens-

näs i Skogstibble socken samt ett flertal inom Lagunda härad. Sist-

nämnda resa gällde äfven att söka förmå ägarna till de många kala

backarna inom särskildt Lagunda härad till ett mera energiskt arbete

för skogsplantering af dessa. Öfverenskommelser träffades också om

plantering af en del sådana backar, hvarvid .styrelsen utlofvade bidrag

med skogsplantor, skogsodlingsförman samt ett mindre bidrag till ar-

betskostnaden.
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Pliintskolorna. Styrelsen har under året brukat trenne plantskolor, nämligen i Upp-

sala, Enköping och Husby. Dessutom har af Aktiebolaget Österby-

bruk kostnadsfritt upplåtits ett mindre område i närheten af Skyttorps

station, afsedt att användas såsom plantskola för uppdragning af björk-

plantor. Vidare har ett område om 5 ar erbjudits styrelsen kostnadsfritt

af ägaren till Signesbergs gård i Håtuna socken att användas såsom

plantskola, hvarjämte för tillsyn af arbetena därstädes gårdens skog-

vaktare ställts till förfogande, ett erbjudande, som styrelsen med tack

samhet antagit.

Med anledning af revisorernas uttalande förra året om det dåvarande

redskapsskjulets i plantskolan vid Uppsala olämplighet har styrelsen låtit

utföra ett mera ändamålsenligt, äfven inrymmande skrifrum åt förestån-

daren för plant.skolan. Att detta ej skett förr har uteslutande berott på

ekonomiska skäl.

I öfrigt hafva omfattande arbeten med omskolningar och sådder

utförts i plantskolorna. Såväl omskolningarna som sådderna hafva lyc-

kats väl, med undantag för granplantorna, af hvilka de, som i år om-

skolats, fått sina toppskott skadade af den tidiga höstfrosten.

Förrådet af plantor framgår af tabell IV. (Se sid. 15).

Som tabellen angifver utgöres plantförrådet af 2,782,750 st. oomsko-

lade plantor och 622,755 st. omskolade. Dessutom utsåddes omkring

25 kg. löfträdfrö, som ännu ej uppkommit, såsom björk, alm, ask,

rönn m. m.

Läiisjägmäsia- De löpande ärendena på expeditionen hafva handlagts af länsjäg-

skopvaktarnas mästaren, som i tjänsteärenden träffats hvarje söckendag, då tjänsteresa

tj/instgönng. ej hindrat, dock alltid å första och tredje måndagen i hvarje månad.

Antalet diarieförda ärenden uppgår till 374, antalet ankomna skrif-

velser till 440 samt afgängen till 660, hvarförutom 172 mera likartade

skrifvelser samt ett stort antal cirkulär i åtskilliga ämnen utsändts.

Länsjägmästarens rese- och förrättningsdagar uppgå till 80, hvar-

under 1 64 skogar besökts.

Länsskogvaktarna hafva under året haft 428 rese- och förrättnings-

dagar, hvarunder besökts 941 skogar. Fördelningen af dessa förrätt-

ningar framgår af tabell V.

Skogsvnids- Skogsvårdskommittéernas antal uppgår fortfarande till 76. Kom-
"'""

mitteerna hafva varit styrelsen behjälpliga genom anmälning af afverk-

ningar, som ansetts kunna påkalla uppmärksamhet, samt förmedling af

rekvisitioner af skogsfrö och plantor. En stor del af deras till styrelsen

ingifna årsberättelser innehålla goda upplysningar om årets skogsför-

hällanden inom respektive socknar.



Antal skogar

Antal dagar

.
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Tab. V. Länsskogvaktarnas tjänstgöring.

Kultur-

och

plant-

skole-

arbeten
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vårdsafgifterna kunde reserveras till verksamheten 1914. Följaktligen

kommer styrelsen att framgent uppvisa en relativt stor kassabehållning

vid hvarje års slut, hvilket dock ej får betraktas såsom ett tecken till

att användning ej funnits för styrelsens anslag.

Framställning rörande de enskilda skogarnas inom landstings^

området tillstånd och skötsel.

Området för styrelsens verksamhet, de enskilda skogarna inom

Uppsala län, utgör 280,364 hektar.

För undersökning af dessa skogars beskaffenhet hafva förut nämnda

skogsbesiktningar fortsatts, och det hittills erhållna resultatet framgår af

tabell VI.

Tab. VI Undersökningar om länets skogsförhållanden.

1905— I9II

I9I2

I9II— I9I2
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Körande beskaftenheten i öfrigt af skogsmarken och återväxtförhål-

landena hänvisas till förra årets berättelse.

Utöfver hvad styrelsen i öfrigt anfört beträffande de enskilda sko-

garnas tillstånd och skötsel finnes intet väsentligt att tillägga. Afverk-

ningarnas omfattning synes i allmänhet ökas, ehuru under enstaka år

utdrifningsförhållandena kunna förorsaka en tillfällig förändring. Sålunda

har de två senaste vintrarnas snöfattigdom föranledt en minskning i deras

omfattning.

Skötseln af skogarna lämnar fortfarande åtskilligt öfrigt att önska.

Undantag gifvas dock, förutom de större skogskomplex, som stå under

särskild skogsförvaltning, finnes såsom i årsberättelsen omnämnts en hel

del mindre skogsägare, som börjat inse fördelarna af alt ägna skogen

vård under uppväxttiden.

För att utröna omfattningen af de skogsvårdsarbeten, som utföras

utan skogsvårdsstyrelsens medverkan, hafva som vanligt uppgifter härom

erhållits från större skogsegendomar inom länet, till antalet 19. Dessa

uppgifter utvisa, att följande slag af skogsvårdsarbeten utförts å nedan

angifna arealer:

Hjälpgallring 1,887,00 hektar

Bäckrensning ^2,i6s meter f hvarigenom vunnits 1 ^° "^

[

°
. 203,30 »

Dikning 27,028 » [ eller förbättrats
J

Markberedning 1,048,90 »

Skogsplantering: nykultur 48, «« •

hjälpkultur 37>°5 '

Skogssådtl: nykultur 355.74 »

hjälpkultur ^3.7°

Summa 3,663,88 hektar

Utan styrelsens medverkan hafva således 3,663,88 hektar varit före-

mål för olika slag af skogsvårdsåtgärder, enligt hvad till styrelsens känne-

dom kommit. Dessutom torde dylika arbeten hafva utförts å en del

mindre skogsegendomar utan att några tillförlitliga uppgifter kunnat

erhållas.

Uppsala den 30 april 1913-

Å skogsvärdsstyrelsens i Uppsala län vägnar:

Hj. L. Hammarskjöld.

R. Liiheck.
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Sammandrag öfver skogsvårdsstyrelsens i Uppsala län

räkenskaper år 1912.

Debet.

Ingående behållning från ign.

Innestäende i banker:

Disponibla medel 59^'°'

Deponerade som pant för skogsodling... 901:99 1,500: —
Kontant i kassan 44^: 17 1,946: 17

Anslag,

Hushållningssällskapets bidrag 3i°°°- —
Statsanslag till skogsvårdsstyrelsens verksamhet 4,000: —
D:o till skogsodlingens befrämjande 2,311: —
Skogsvårdsafgifter 17,248: 91 26,559: 91

Inkomsler.

Influtna bankräntor 286:07

Försålda plantor, frö, m. m. 5i539- °S

A. Westerberg för skogsodling i Hånsta 60: —
Aterburen undersökningskostnad för Hamra 81:40 5,966:55

Redogörarens fordran 31^' 4°

Summa kr. 34,789:03

Kredit.

Ulgiflcr under året.

Aflöningar och arfvoden 6,500: —
Reseersättningar till tjänstemän och biträden 3,041: 56

Skogsundersökningskostnader 131: 80

Inköp af plantor och frö 4.420: 75

Plantskolorna 3.961: 79

Skogsplantörernas arfvoden och resor i>697: 23

Inventarier 1,265:78

Expeditionslokal, hyra, belysning, värme m. m 700: —
Revisorernas arfvode och reseersättning 54: 1°

Skogsodlingsbidrag 39^ 5°

Dikningsbidrag 5°: —
Diverse omkostnader, såsom frakter, telefon, tryck m. m. 1,306: 67

P"röklängningen 195: 25

Utlägg 67: 40

Oförutsedda utgifter, skogsvårdsstyrelsernas möte i

Stockholm 73^ — 23,504:83

Transport 23,504: 83
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'•"ansport 23,504: 83
liehaUniiig till n/ij.

Innestäende i banker:

Disponibla medel 10,038:76
Deponerade som pant 929:^4 ,0,967: 80
Redogörarens fordran till 1913 316:40 1, 284- 20

Stnnnia kr. 34,789: 03

I skogsvårdsstyrelsens förvar finnas 7 st. depositionsbevis å tillsammans

4,920 kronor, hvilka stå såsom pant för skogsodlingsförbindelser; härjämte
lör framtida behof finnes ä deposition i A. B. Mälar|)rovinsernas bank insatt

den af kungl. hushållningssällskapet öfverlämnade skogsplanteringskassan, ut-

görande 3,273 kronor och 98 öre, hvarä räntan användes för skogsvärds-
styrelsen.

Ujipsala den 30 ajiril 19 13.

A skogsvårdsstyrelsens i Uppsala län vägnar:

Hj. L. Hammarskjöld.

A'. Liibcck.

Revisionsberättelse.

I likhet med föregående år hafva undertecknade biifvit utsedda,

A. R. Thalén af Kungl. Maj:t å statens vägnar, A. O. Berg af Uppsala

läns landsting och Fr. von Essen af Uppsala läns hushållningssällskap,

att granska skogsvärdsstyrelsens inom Uppsala läns landstingsområde

räkenskaper och förvaltning under ar 1912; och hafva vi denna dag

sammanträdt och fullgjort oss gifna uppdrag, däröfver vi härmed få af-

gifva följande

Berättelse.

Vi hafva utan anledning till anmärkning genomläst skogsvårdssty-

relsens vid dess sammanträde förda protokoll.

Vi hafva ock tagit del af den afgifna årsberättelsen och däraf fun-

nit, att skogsvårdsstyrelsen och dess biträdande tjänstemän för 1912

liksom förr icke lämnat nägon möda ospard att nitiskt verka for sitt

uppdrag och' sin tjänst, gagnande såväl länet som landet i .sin helhet.

Bemödanden hafva inriktats på att förhindra lagstridig och för åter-

växt hinderlig skogsafverkning, därvid ej ett enda mål behöft dragas



26 SKOGSVÅRDSSTYRELSERXAS BERÄTTELSER I912.

inför domstol under året, utan dess bättre godvillig öfverenskommelse i

II fall träffats öfver skogsvärdsåtgärder på en sammanlagd areal af 315

har, däraf skogsodling på 196,5 har, därför pant eller borgen lämnats

till belopp af 15,140 kronor.

Lagstridig afverkning synes dessbättre vara på väg att upphöra,

— eller kunna med hofsamt tillvägagående med allvarsamt ingripande

förebyggas —

.

Genom undervisning åt skogsägarna själfva på platsen för deras

egna skogar af länsskogvaktare, hvilka på detta sätt meddela råd, plan-

teringshjälp och frösådd, och genom fröträdsställning före alverkningen

anse vi ock, att skogsvårdsstyrelsen slagit in på ett praktiskt och lyckadt

sätt att hos de mindre skogsägarna sprida kunskap om och häg för bättre

skogsvård, särskildt som plantor, frön och planteringshjälp äfven så långt

tillgångarna medgifvit lämnats under olika villkor till olika klasser af

skogsägare (se därom berättelsen).

Ett annat praktiskt sätt har ock styrelsen låtit använda för att sprida

kunskap och handlag vid skogssådd och plantering, i det att planterings-

dagar anordnats under fackmässig ledning för såväl värnpliktiga som

ock för en hel mängd skolbarn.

Teoretiskt har äfven skogsvårdsstyrelsen verkat för kunskaps spri-

dande öfver skogsvården genom dels hållande af fackmässiga föredrag

vid af förvaltningsutskottet anordnade landtbrukskurser dels genom ut-

delande och spridande af 1,700 exemplar skrifter m. m. i skogsvårds-

ämnen.

Det måste också kännas glädjande för hvarje skogsvän att af skogs-

vårdsstyrelsens berättelse inhämta dess åsikt: zXX intressetfor skogsodling

inom länet är för hvarje år i stigande och att sålunda statens, lands-

tingets och hushållningssällskapets därpå offrade betydande anslag samt

skogsvårdsstyrelsens och dess tjänstemäns oförtrutna arbeten och bemö-

danden, om än långsamt, dock tyckas komma att bära år från år rikare

frukter, till efterkommandes nytta och landets bästa, därtill vi med

tacksamt erkännande lyckönska skogsvårdsstyrelsen och dess biträdande

tjänstemän.

Under året har en ny plantskola anlagts vid Signesbergs gård, där

område, 5 ar, kostnadsfritt och biträde af skogvaktare frikostigt erbju-

dits och tacksamt emottagits. En mindre plantskola för björk har ock

af Österby bruk upplåtits vid Skyttorp. Dessutom finnas plantskolor i

Uppsala, vid Enköping och Husby i Lena s:n.

Plantskolan vid Uppsala är af oss besökt och befunnen välskött och

försedd med nybyggd bod och expeditionsrum. Anordningar för frö-

klängning äro vidtagna. Förra årets förråd af plantor 2,947,370 upp-
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gifves i Tab. IV hafva ökats till 3,405,505 st. för att möta kommande
behof.

Skogsvärdsstyrelsen fäster i sin berättelse uppmärksamheten vid,

att ej mindre än 25,000 hzr försumpad skogsmark lärer inom länet fin-

nas och att denna mark för relativt liten kostnad kan omdanas till

utmärkt skogsmark, därtill dock f. n. ej medel finnas tillgängliga.

Deponerade och i kassafack i Målarbanken förvarade förbindelser

och depositioner äro genomgångna.

Den skogsvårdsstyrelsen jämlikt reglemente § 8 åliggande skyldig-

heten att genom insättning i bank göra omhänderhafda medel ränte-

bärande, som icke för tillfället behöfts tagas i anspråk, har af styrelsen

och kassaförvaltaren iakttagits, hvarigenom för året uppstått en ränte-

vinst af 286: 07 kronor.

Vid genomgående af skogsvärdsstyrelsens räkenskajjer hafva vi funnit

alla såväl inkomst- som utgiftsposter behörigen verificerade; men hafva

vi ett par anmärkningar att göra, nämligen

verifikationen n:o 120 visar ett belopp utgifvet 367: 85 kronor, dä

däremot i kassan upptagits blott 167: 85 kronor;

verifikationen n:o 260 visar ett belopp utgifvet 4: 80 kronor, då

däremot i kassan upptagits blott 4: 50 kronor.

I båda dessa fall har således kassaförvaltaren fört sig till en samman-

lagd förlust af 200: 30 kronor, hvari kommande årsräkning observeras.

Staten för året valverar på 34,989: 33 kr. emot 24,670: 23 kr. för

år ig I i; ökningen beroende på ökade skogsvårdsafgifter, 17,248: 91 kr.

mot 6,453: 51 kr. för år 191 1.

Sammandraget af årets räkenskaper med iakttagande af de 2:ne

ofvan anmärkta felförda kassaposterna visar följande

Tablå:

Debet.

Ingående behåthiing frätt år ign :

Den till framtida behof reserverade och inom linjen förda

hushållningssällskapets planteringskassa 3,273: 92

Dis])onibla och i bank insatta medel '^044: 'S

St. pant för skogsodling deponerade medel 9°': 99 1,046: 17

Under året influtit:

Statsbidrag till skogsvårdsstyrelsens verksamhet 4,000: —
Hushållningssällskapets bidrag 3i°°°- —
Statsbidrag till skogsodlingens befrämjande 2,311: —
Skogsvårdsafgifter 17,248: 91 26,551): 91

Transport 28,506: 08
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Transport 28,506: 08

Influtna räntor af i bank insatta medel 286: 07

» medel för försålda ])lantor och frön 4,770: 08

Inbetalda skogsundersökningskostnader 81: 40
Använda, hos K. K. för skogsodling deponerade medel jämte ränta 60: —

'

Influtna för i plantskolan odlad försåld potatis 769: —
Kassaförvaltarens fordran dels genom förskott 316: 40

dels genom felförning 200: 30 rjf,- ^q

Summa kr. 34,989: 33

Utgifter Ull:

Aflöningar och arfvoden 6,500: —
Resekostnader iör tjänstemän och styrelse 3,041; 56
Skogsundersökningar 131: 80

Inköp af plantor och frön 4,420: 75
Utlägg för d:o 67: 40 4,488: 15

Plantskolornas skötsel 3,961: 79
Skogsodlingsbidrag 39: 50
Skogsplantörernas arfvoden och resor 1,697: 23
Inventariers (däribland byggda boden) värde 1,265: 78^

Revisionsarfvode 54: 10

Expeditionslokal (hyra, lyse, städn. ni. m.) 700: —
Diverse kostnader (tryck, telefoner m. m.) 1,306: 67

Dikningsbidrag 50: —
Fröklängning 195: 25

Skogsvårdsstyrelsernas möte i Stockholm 73: — 23 504: 8^

Behållning till igi^

:

I bank innestående:

Disponibla medel 10,038: 76^

Deponerade medel såsom pant 929: 04 10,967: 80

Redogörarens fordran och förskott 518: 70 jj 484: co

Summa kr. 34,989: 2i2i

Dessutom hushållningssällska])ets jjlanteringskassa: 3,273:98

I följd häraf få vi tillstyrka, att full och tacksam ansvarsfrihet beviljas

skogsvärdsstyrelsen inom Uppsala läns landstingsområde tör 191 2 års räken-

skaper och förvaltning.

Uppsala den 16 maj 19 13.

A. R. Thalén.

O. Alfr. Berg. Fr. von Essen.

' (56: 44 + ränta 3: 56 = 60: — kronor.)
- (IJehållning från 1911 1,181: 50 kr., afskrifves från 1912 411:82 kr.)

' (Förklaringen till den stora disponibla behållningen framgår af styrelseberättelsen.)



Skogsvårdsstyrelsens i Södermanlands läns landstings-

område berättelse för år 1912.

Skogsvårdsstyrelsens sammansättning och tjänstepersonal.

Någon förändring härutinnan har icke inträtiat sedan förra årets be-

rättelse afgafs.

Styrelsen utgöres sålunda af godsägaren m. m. grefve G. W. Wacht-

nieister, af Kungl. Maj;t utsedd ordförande, godsägaren m. ni. II. San-

tesson, utsedd af hushållningssällskapets förvaltningsutskott och gods-

ägaren, kaptenen m. m. N. Arfwedson, utsedd af landstinget. Suppleanter

äio godsägaren m. m. grefve A. Wachtmeister, utsedd af hushållnings-

sällskapets förvaltningsutskott, och godsägaren, kaptenen m. m. E. I-".

von Celsing, utsedd af landstinget.

Såsom länsjägmästare, sekreterare och kassaförvaltare tjänstgör lika-

ledes e. jägmästaren Erik G. Noreen och såsom länsskogvaktare J. E.

Ekberg, Ärila, i norra distriktet och H. Wernander, Nyköping, i södra

distriktet.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Åtgärder till befrämjande af den enskilda skogshushållningen.

För detta ändamål har styrelsen liksom under föregående ar kost- VibmUinti,

nadsfritt utdelat Skogsvårdsföreningens folkskrifter och d:r Fr. Lovens «/ kumkap

,

småskrifter. Länsjägmästaren har under aret dels halht 2 foredrag och

ledt 2 exkursioner med eleverna vid Åsa folkhögskola och landtmanna-

skola, dels hållit 2 föredrag och ledt i exkursion vid jordbrukskurs i

Tuna socken, dels vid Södermanlands—Östergötlands skogsmannaför-

bunds årsmöte hållit ett föredrag öfver ämnet »Hvad kunna vi göra för

att motverka skogseld», dels på begäran af Södermanlands föreläsnings-

förbund hållit föredrag i skogsvård i Torshälla, Fjäilskäfte och Hie, dels

ock ioredrag vid Oppunda och Hölebo häraders hushällningsgillen. En

del af föredragen hafva illustrerats genom ljusbilder.

Under 61 dagar hafva c:a 735 skolbarn af länsskogvaklare och

plantörer undervisats i skogsodling.
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Ett afsevärdt upplysningsarbete bedrifves äfven vid de besök, som

af styrelsens personal på rekvisition eller af annan anledning göras hos

de enskilde skogsägarna.

På grund af den rikliga tillgången å tallkott utsändes pä hösten till

c:a 170 skogsägare ett cirkulär om markberedning.

Till befrämjande af Södermanlands— Östergötlands skogsmannaför-

bunds verksamhet har skogsvårdsstyrelsen under året lämnat detsamma

ett anslag af loo kronor.

Be-c'iljande af Då Styrelsen anser det vara af största vikt att marker, hvarå skogen

bidrag Ull blifvit afverkad före ikraftträdandet af lagen angående vård af enskildes
"''"'•^'"'""'^ skogar, fortast möjhgt bHfva åter försatta i skogbärande skick, har styrel-

'sen under de föregående åren med ett flertal innehafvare af sådana marker

afslutat kontrakt, genom hvilka markägaren förbinder sig att verkställa

erforderlig röjning, att tillhandahålla erforderligt arbetsfolk samt bidraga

till arbetsledarens aflöning med kr. i: 50 per dag jämte fri kost och

bostad ät honom samt underkasta sig erforderliga inskränkningar i bet-

ningen och skogsvärdsstyrelsen åtager sig kostnaderna för frö och plantor,

dagsverkena och öfriga omkostnader för arbetets ledning.

Under året hafva styrelsens utgifter härför, om kostnaderna för

plantor och arbetets ledning icke medräknas, uppgått till 1,201: 42 kr.

Följande arbeten hafva verkställts:

å Älspånga i Bettna socken utplanterades 20,000 st. i-åriga tall-,

1,000 st. 3-åriga omskolade tall-, 7,000 st. 3-åriga omskolade gran-, 400

st. 3-åriga lärkträd och 1,000 st. 3-åriga björkplantor, hvarigenom 3,2

hektar blefvo skogsodlade;

å Skylvalla, Gåsinge socken hafva nyplanterats c:a 16 hektar med

82,000 st. I /o tall- och 15,000 st. 2/0 granplantor samt 800 st. 2/1 tall-

och 600 st. 2/2 granplantor med vidhängande jordklimp, hjälpkultiverats

c:a 13 har med 48,000 st. i/o tallplantor, omskolats 25,000 st. i /o tall-

och 13,000 st. 2/0 gran samt utsätts 3,8 kg. tallfrö i plantskolor;

å Väsby i Lista socken hafva föregående års planteringar bättrats

med 6,000 st. 10 tall- och 4,000 st. 20 granplantor;

å Algö i Ofver-Selö socken hafva föregående års planteringar bätt-

rats med 3,500 st. i/o tall- och 4,400 st. 2/0 granplantor;

å Hofra i Helgona socken har likaledes bättring verkställts å äldre

planteringar med 10,000 st. i/o tall, 1,000 st. 2/0 gran och 4,500 st.

2 o bergtall;

å Rygglösa eller Sjövik i Bettna socken har likaledes hjälpkullur

verkställts med 4,500 st. 2/1 tall- och 3,400 st. 2/2 granplantor med

vidhängande jordklimp.
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samt ä Norrtuna i Kattnäs har skogsodling verkställts med 11,000

st. 2/1 tall- och 6,000 st. 2I2 granplantor med vidhängande jordklimp.

Skogsplantörerna hafva varit sysselsatta med ledandet af dessa ar-

beten under 71 '/^ dagar.

Liksom under de senare åren har styrelsen vidare tillhandahållit

skogsplanlor enligt den principen att 10,000 st. utlämnats fritt till h varje

skogsägare samt i män af tillgång plantor därutöfver mot styrelsens

själfkostnad.

Afgiftsfiitt iillaiiiuadi-s (förutom till skogsodling enligt kontrakt):

under

våren till 166 rekvir. 784,705 st. i/o tall, 409,820 2/0 gran o. 500 st. di\-. plantor

under

hösten » 41 » 117,000 » . > 91,130 » »

Summa 207 rekvir. 901,705 st. i/o tall, 500.950 2/0 gran o. 500 st. div. plantor

1.403.155 st. plantor

Mot själfkoslnad försåldes:

under

våren till 2S rekvir. 262,140 st. i/o tall, 44,500 2/0 gran och 22,800 div. plantor

under

hösten »17 -^ 150,500 » » 122,170 t »

Summa 45 rekvir. 412,640 st. i/o tall, 166,670 2/0 gran och 22,800 div. plantor

602, 1 10 st. ])lantor.

En del rekvisitioner kunde beklagligtvis icke till fullo efterkommas

på grund af att en i god tid gjord beställning å 250,000 st. 2/0 gran-

plantor i strid mot erhållet löfte ej fullgjordes.

Skogsfrö har styrelsen liksom förut tillhandahållit mot eget inköps-

pris. På grund af den ringa tillgången på frö och däraf förorsakade

höga priser blefvo en hel del rekvisitioner härå återkallade, så att en

ovanligt ringa mängd eller endast 80,75 kg. tall-, 61,25 kg. gran- och

I kg. lärkträdsfrö under året utlämnades.

För ledning af skogsodlingsarbetena har styrelsen på samma villkor

som under föregående år tillhandahållit skogsplantdrcr. Under våren

voro förutom länsskogvaktarna 13 st. sådana och under hösten 7 st.

sädana anställda. Länsskogvaktarna och dessa tjänstgjorde:

under våren på 1 1 1 ställen under 272 arbetsdagar

i> hösten »42 » » 125 "

Summa 153 ställen under 397 arbetsdagar.

Häraf hafva 99 \/, dagar lämnats afgiftsfritt, 128 dagar å kr. 1:50

och 169 dagar ä 3 kronor.
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\'årkulturerna började den 22 april och voro i hufvudsak afslutade

vid maj månads utgång. Höstkulturerna började med oktober månads

ingång och slutade med dess utgång.

''laiiiskoiorna. För att kunna fylla behofvet af skogsplantor, som för hvarje år

ökas, disponerar skogsvårdsstyrelsen fortfarande 2:ne fasta plantskolor,

den ena vid Ärila järnvägsstation och den andra å det s. k. Hållet vid

Nyköping.

Ärila plantskola har styrelsen genom inköp af 2:ne angränsande

tomter om tillsammans 49,21 ar ytterligare utvidgat, så att dess areal

vid årets slut uppgick till 121,71 ar. De delar af det inköpta området,

som icke förut varit uppodlade, eller 19,63 ar hafva jämte det sista

stycket i den förutvarande plantskolan eller 2,12 ar, under året uppod-

lats. Genom påkörning af gödsel, hufvudsakligast pudrett från Eskilstuna,

hvilken visat sig synnerligen fördelaktig har den ursprungligen ganska

magra sandjorden äfven under berättelseäret förbättrats. Pä våren ut-

såddes i denna plantskola 20,3 kg. tall-, 20,8 kg. gran-, i kg. björk-,

0,5 kg. klibbal- och o,j kg. Banksianatallfrö.

I Nyköpings plantskola har det under år 1911 nyodlade området

gödslats och varit upplåtet till potatisodling. På våren utsåddes i den

gamla delen 6 kg. tall-, ii,i kg. gran-, 0,5 kg. silfvergran-, 0,1 kg.

Douglasgran-, o,s kg. klibbalsfrö samt i kg. stjälkeks- och 4 kg. druf-

eksollon.

Från de fasta plantskolorna uttogos under året:

frän Ärila 838,235 st. i/o tall-, 293,140 st. 2/0 gran- och 5,000 st.

2/0 bergtall-plantor;

från Nyköpings 410,570 st. i/o tall-, 351,880 st. 2/0 gran- och 50

st. I /o ekplantor.

Som dessa emellertid icke räckte till att fylla den alltjämt stegrade

efterfrågan anskaffades från skogsvärdsstyrelsen i Östergötland samt

Skoghalls ocli Bjurfors skogsskolor 105,000 st. i/o tall-, 20,000 st. 2/0

gran-, 25,000 st. omskolade gran-, 100 st. omskolade björk- och 450 st.

omskolade ekplantor.

Biträlie för Länsjägmästaren har under året lämnat biträde för skogens skötsel

skogens sköisei
Qf.]^ anvisningar för afverknings bedrifvande under 37 dagar åt 1 3 skogsägare.

Länsskogvaktaren H. Wernander har lämnat biträde för stämpling,

y gallring, utmärkande af fröträd, aptering m. m. under 52 dagar pa 2b

ställen och län.sskogvaktaren J. E. Ekberg under 105 dagar på 41 ställen.

Åtgärder enligt lagen angående vård af enskildas skogar.

Skogsvårdsstyrelsens personal har liksom förut besiktigat sådana

afverkningsplatser, där anledning härtill synts föreligga. Af länsskog-

oeh Viird^

7itf/iårki

af fröt ^
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väktarna hafva 41 st. detaljerade rapporter om dessa afgifvits och läns-

jägmästaren har besiktigat 21 sådana ställen. Med anledning häraf har

skogsvårdsstyrelsen i 4 fall funnit skäl hemställa om laga skogsundersök-

ning, af hvilka dock ingen under året kommit till utförande. Den under

föregående året beslutade laga undersökningen verkställdes emellertid

under året. Tre förbindelser om skogsvårdsätgärder efter förut hållna

undersökningar hafva under året afiämnats, en dock först efter det veder-

börande delgifvits stämning till domstol. I två fall, där förda under-

handlingar icke lämnat något resultat, har skogsvårdsstyrelsen beslutat

om ärendenas öfverlämnande till domstols pröfning. Vidare har styrelsen

under året verkställt de skogsodlingar å tre skilda ställen, hvilka sty-

relsen, såsom i förra årsberättelsen omnämndes, åtagit sig att verkställa

på de försumligas bekostnad.

Slutligen har stjTelsen i tvenne fall verkställt skogsotilingar, sedan

desamma trots föreläggande frän domstol blifvit försummade.

Sammanträden och inspektionsresa.

Skogsvärdsst}'relsen har under året haft 4 sammanträden. Utom

det, som framgår af hvad här förut angifvits, förtjänar att härifrån sär-

skildt framhållat (f^/s underdånigt yttrande öfver betänkande med förslag

till lag om skifte af jord m. m., som afgifvits af en därtill förordnad

kommitté, de/s yttrande öfver betänkandet rörande skogseld och förslaget

till lag, innefattande vissa föreskrifter till förekommande och släckning

däraf, t/f/s ock svar på ett från skogslagstiftningskommittén utsändt cir-

kulär, hvari under 28 punkter begärdes svar på en hel del frågor af

betydelse för frågan om och i hvilka afseenden 1903 års lag angående

vård af enskildes vore i behof af ändring. Vidare bör antecknas beslut

om deltagande i den utställning, som af länets hushållningssällskap

kommer att anordnas i Nyköping år 1914.

Skogsvårdsstyrelsen har under året inspekterat Arila plantskola och

de angränsande nyinköpta områdena.

Personalens tjänstgöring.

Dä länsjägmästare, sekreterare och kassaförvaltarbefattningarna äro

förenade i en person tillkommer det denne dc/s att förbereda och före-

draga de ärenden, som behandlas ä styrelsesammanträdena, och alt därvid

föra protokoll samt affatta yttranden och andra skrifvelser, di/s sätta 1

verkställighet därvid fattade beslut, föra diarium öfver ankommande och

afgående skrifvelser och besvara allehanda förfrågningar, df/s granska

och betala inkommande räkningar, uppsätta utgående räkningar och tillse

Skog-sv<'inisföreiiiii^fns Tidskri/t ig 13. Bilaga i. 3
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att de behörigen likvideras samt föra kassajournal och upprätta kassaredo-

görelse, dc/s anskaffa frö och plantor, antaga och instruera plantörer samt

uppgöra reseplaner för dem, planlägga och ombesörja utförandet af de skogs-

odlingar, som styrelsen bekostar eller på bemyndigande har att verkställa,

utöfva tillsyn öfver plantskolornas skötsel samt ombesörja rekvisitioners full-

görande, granska länsskogvaktarnas rapporter om afverkningar och besiktiga

mera anmärkningsvärda sådana samt föra anteckningar om desamma, dels

ock författa och afsända cirkulär, utdela folkskrifter, hålla föredrag och leda

exkursioner samt på begäran personligen lämna biträde för skogens

skötsel och däröfver afgifva skriftliga utlåtanden m. m.

Diariet upptager under 552 nummer 613 st. ankomna och 381 st.

afgångna expeditioner. Postboken upptager 1,608 st. afgångna försän-

delser. Kassajournalen upptager 244 debet- och 32g kreditposter. Läns-

jägmästarens rese- och förrättningsdagar uppgå till 93, däraf 4 dagar

för sammanträde med skogsvårdsstyrelsen, 4 dagar af möte och exkur-

soner med andra länsjägmästare, 10 dagar af föredrag och exkursioner,

14 dagar af besiktning af plantskolor och skogsodlingar, 11 af besikt-

ning af afverkningar, 37 af skogskonsultationer och andra skogsvärds-

arbeten, I vid laga undersökning och 12 af diverse förrättningar och

resor. Inalles hafva 50 olika ställen besökts, hvaraf åtskilliga ställen

mer än en gång.

Länsskogvaktarna hafva tillsammans haft 361 rese- och förrättnings-

dagar med besök å 233 ställen samt dessutom 98 dagar vid skötseln

af de fasta plantskolorna.

Finanserna.

Såsom af kassaredogörelsen framgår, balanserar skogsvårdsstyrelsens

inkomster och utgifter under året på 25,163: 43 kr. med en ingående

brist af 617: 37 kr. och en utgående kassabehållning af 2,593: 61 kr.

förutom länsskogvaktarnas pensionsfond 405: 24 kr. samt utestående

fordringar 1,863: 37 kr. Styrelsens ekonomi har sålunda högst väsent-

ligt förbättrats. Anledningen härtill är årets ovanligt höga skogsvårds-

afgifter eller 9,359: 87 kr. mot 3,501: 91 kr. under 191 1 och 3,090: 13

kr. i medeltal för åren 1905—-igii och i årets inkomst- och utgifts-

förslag beräknade 6,000 kronor.

Skogsvårdskommittéerna.

Dessas antal uppgingo till 60 st. Deras verksamhet är af under-

ordnad betydelse, beroende på ledamöternas i allmänhet ringa intresse

för skogshushållningen. En del undantag härifrån finnas visserligen och

har styrelsen genom dem erhållit värdefulla upplysningar.
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De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Det ligger i sakens natur att skillnaden i de enskilda skogarnas till-

stånd inom ett län från det ena året till det andra icke kan vara särdeles

framträdande. Hvad, som mest faller i ögonen, är naturligtvis de om-
råden, där större afverkningar gått fram. Lika hastigt framträda icke

resultaten af det arbete, som nedlägges till skogens förbättring eller den

afverkade skogens ersättande med ny. Visserligen kan man icke förneka

att inom länet finnas många enskilda skogar, som under en lång följd

af är varit föremål för verklig skogsvård och därför afsätta god tillväxt

och lämna en betydande afkastning, men alltför ofta finner man sådana

där hyggena varit vanskötta, där befintliga ungskogar till följd däraf, äfven

om de på afstånd kunna se ganska vackra ut, äro allt för glesa med
spärrväxta tallar med inblandning af granar af mer eller mindre utpräg-

lad marbusktyp och hvilka därför aldrig kunna utväxa till värdefull skog.

På andra ställen finner man ungskogar, där plantorna uppkommit till-

räckligt tätt men under ett flertal år, hvarigenom en del individ fått för-

språng, utvecklat en massa grenar och därigenom hota att förkväfva de

senare uppkomna, tekniskt mera lofvande träden. Vidare förekomma

äfven ganska likåldriga skogsbestånd, men hvilka, dä gallring försummats,

stå och tyna af brist på utrymme för de enskilda träden. En mycket

vanlig skogstyp är den som uppkommit ur gamla hagar, där betet små-

ningom blifvit sä dåligt, att man icke tyckt det löna sig att »buska»

längre och där därför granskogen till slut fått gå upp. Björkarna från

hagmarkstiden få dock ofta stå kvar, tills de slutligen ruttna ned, men

hinna dessförinnan med att hålla tillbaka granarna och piska sönder

deras toppar. Ännu förekomma fall, där genom brist pä företagsamhet

hos ägaren eller af annan orsak gammal eller till och med öfvermogen

skog under en läng följd af år hopat sig i allt för stor mängd i för-

hällande till arealen. F"öljden af en sådan skogshushållning blir ju

gifvetvis förr eller senare en tid af öfverafverkning, hvilket i många fall

blir liktydigt med sköfling och förfall. Om nu dessa förhållanden äro

beklagliga, så är detta ännu mera fallet när egendomar blifva spekulations-

föremål och deras skogstillgångar intill lägsta afsättningsbara dimensioner

sköflas utan afseende till ålder och tillväxt, och Skogsvärdsslyrelsen lik-

väl nödgas åse sådant utan att kunna med stöd af gällande lag hindra det.

Af det sagda torde framgå, att skogarnas såväl tillstånd som skötsel

lämna mycket öfrigt att önska. Det oaktadt torde man kunna påstå,

att en förbättring häri pågår och att skogsvårdsstyrelsens hittills ned-

lagda arbete ingalunda visat sig utan resultat. Bästa beviset härpå är,

att rekvisitionerna af skogsodlingsmaterial och biträde för skogsvårds
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ändamål för hvarje år ökas och att allmänheten sålunda börjar få för-

troende härtill och inse nyttan däraf.

Att skogarna för länet äro af betydelse torde bäst framgå däraf, att

enligt skogsaccislängderna för år 191 1 det försålda virket frän länet haft

ett värde af 2,296,974: 92 kr. pä rot i skogen. För att få skogarnas

hela afkastning för året måste härtill läggas allt virke, som afverkats till

husbehof och de belopp, som uppkommit från fastigheter, där försälj-

ningsbeloppet för året understigit 150 kronor.

Beträffande verkställda skogsvårdsåtgärder hänvisas tiir vidstående

tablå, uppgjord dels efter de arbeten, som verkställts genom styrelsens

förmedling, dels ock efter de uppgifter, som erhållits till svar å från

styrelsen utsändt cirkulär.

Nyköping den 29 april 1913.

A skogsvårdsstyrelsens vägnar:

G. Wilh. Wachtmeister.

Erik G. Noreen.
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SAMMANDRAG
öfver för skogsodlingsändainål af skogsvärdsstyrelsen lämnadt biträde

af länsskogvaktare och plantörer, utlämnade plantor och
tillhandahållet skogsfrö är 1912.

.Socken och luirad
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Socken och härad
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SAMMANDRAG
öfver skogsvårdsåtgärder å enskildas skogar inom Södermanlands

läns landstingsområde år 1912.
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Revisionsberättelse.

Vid granskning af skogsvärdsstyrelsens för Södermanlands län

räkenskaper och förvaltning under år 191 2 har befunnits att:

Under året influtna medel utgjort:

Skogsvärdsafgifter Kr. 9,359
Statsbidrag

Statsanslag till skogsodlingens främjande

Landstingets anslag till skogsodlingens främjande

Hushållningssällskapets anslag till skogsodlingens

främjande

För försålda frö, plantor m. m.

Ersättningar för förrättningar af skogsvårdsstyrel-

sens tjänstemän

Influtet för under föregående år af skogsvärdsstyrel-

sen förskotterade medel

Skogsodlingskostnader för enskilda skogsodlings-

skyldige, influtna under 1912
Räntor

Pensionsjonden Tid diels böljan

87

4,000

2,6g6

2,500

1,000: —
3.204: 49

1,124: 25

91: —

699: 95
82: 6.^ 24,758: 19

200: —
Summa Kr. 24,958: 19

(Dessutom antecknas att inom linjen äro förda utestående fordringar til

ett belopp af kronor 1,863:37.)

Från kreditsidan antecknas:

brist från föregående är Kr.

Pensionsfond öfverförd från igii »

Rese- och traktamentsersättningar samt aflöningar »

Skogsodlingskostnader »

Litteratur och undervisningsväsende »

Kostnader för skogsundersökningar, jämte andra

utgifter i fiskaliskt afseende »

Inventarier, trycksaker, skrifmaterial, postporto,

telefon m. m »

Inköp af mark för utvidgning af plantskolor »

417: 37
200: —

11,428: 65

7,427: 01

383: 63

270: 26

5°o=

—

21,95g: 34

Transport kr. 21,959:34



42 SKOGSVÄRDSSTVRELSERNAS BERÄTTELSER ig 12.

Transport Kr. 21,959:34.

Behållning till 1913;

Innestående i bank Kr. 2,092:29
Pensionsfonden » 405:24
Kontant i kassan , » 501: 32 2,998: 81;

Summa Kr. 24,958: 19

I samband med ofvanstående gran.skning hafva undertecknade äfven

besökt en del platser där genom skogsvårdsstyrelsens försorg skogsod-

lingar m. m. företagits. Sålunda besöktes den 15 augusti såväl till

Alspånga som Rygglösa i Bettna socken hörande kulturfält, samt den

16 augusti skogsplanteringar utförda vid Norrtuna i Kattnäs socken, äfven-

som skogsvårdsstyrelsens plantskolor vid Arila station. Revisorerna kunna

för sin del ej annat än vitsorda, att det omsorgsfulla och om stort in-

tresse för skogsvården vittnande arbete, som å nämnda platser nedlagts,

ernått ett godt resultat.

På grund häraf och då räkenskaperna äro med ordning och reda

förda, samt med vederbörliga verifikationer försedda, få revisorerna tiil-

st)rka full och tacksam ansvarsfrihet för det räkenskapsår revisionen

omfattar.

Arila den 16 augusti 191 3.

Clas Häckner.
Af Kungl. Maj:t törordnad revisor.

F. von Mecklenburg Carl Nisser.
Landstingets ombud. Hushållningssällskapets ombud.



Skogsvårdsstyrelsens inom Östergötlands län

berättelse för år 1912.

Enligt kungl. förordningen om skogsvårdsstyrelser af den 24 juli

1903 får skogsvårdsstyrelsen inom Östergötlands läns landstingsområde

härmed vördsamt afgifva redovisning för sin förvaltning för år 1912.

Af kassaredogörelsen med tillhörande räkenskaper och verifikationer

framgår:

att inkomsterna under året utgjort:

Statsbidrag till bestridande af kostnaderna för uppe-

hållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet 2,500: —
Statsbidrag till skogsodlingens befrämjande 4,468: —
Östergötlands läns landstings anslag S,ooo: —

hushållningssällskaps anslag 800: —
Länets landstingsområde tillkommande andel af skogs-

vårdsafgifterna för sista halfäret 1911 12,145:27
Länets d:o för första halfäret 1912 6,041:20
D:o d:o » andra /> 1912 4,544:65

Kontant influtit för:

skogsfrö och plantor 14,246: 05
arbete med skogsodlingar m. m 95^95
biträde af länsjägmästaren m. m. 2,186:62

35.499: i:

16,528:62

Kronor 52,027: 74

och att utgifterna under året uppgått till:

Afbetalning å skuld .' 1,268: 50
Skogsodlingskostnader 7,186: 10

Inköpta plantor och arbete i plantskolorna 6,245: 64
Inköpt skogsfrö 2,488: 40
Inköp och klängning af kottar 7.338: 12 23,258: 26

Transport Kr. 24,526:76
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Transport Kr. 24,526:76
Resekostnader 4,984: 40
Löner och arfvoden 8,427: 08

Undersökning enligt § 2 af lag 326: 65

Skrifmaterialier, tryckningskostnader, annonser m. m 2,113:21

Kronor 40,378: 10

Inventarier 324: 60

Till uppförande af kottmagasin i Åtvidaberg 1,900: —
Insatt ä löpande räkning samt sparkasseräkning utöfver uttagna... 6,948: 64
Kassabehällning 2,476:40

Kronor 52,027: 74

Skogsvårdsstyrelsens tillgångar och skulder i sin helhet utgöra en-

ligt uppgjordt balanskonto till år 191 3:

Tillgångar:

Fordran af länsjägmästaren 189:08
» » diverse personer 1,144:93'

Inventarier 1,618:95
Fröklängningsstugan 4,55°: —
Skogsfrö 2,307: —
Kottar 5..410: —
Plantor 11,279: 95
Innestäende ä sparkasseräkning 1,170:02

Kontant i kassan 2,476: 40

Kronor 30,146: ^;^

Skulder:

Norrköpings Ensk. Bank ä löpande räkning 9,163:62

Till diverse personer 118:90

Kronor 9,282: 52

Tillgångar utöfver skulderna 20,863: 81

Kronor 30, 146: ^^



ÖSTERGÖTLANDS LANS LANDS! INGSOMRADi;. 45

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Skogsvårdsstyielsen hade under år 191 2 fyra sammanträden.

Dessutom företog styrelsen en inspektionsresa inom norra delen af

länet, hvarvid skogsafverkningar och kulturer inom Simonstorps, Skedevi,

Risinge och O. Eneby socknar granskades.

Fig. I. Fröträasställning a Xorlunda i Simonslori.s .-cckrn i Östergötland. Ägaren

under året af skogsvårdsstyrelsen tilldelad belöning lör god skogsvärd.

Styrelsens verksamhet har nu liksom tillförene i framstå rummet

varit inriktad på upplysningsarbete.

Där vanskötsel af skogsmark ägt rum, iiar styrelsen gjort sitt bästa

för att ernå frivillig öfverenskommelse om återväxtens betryggande.

Följden häraf har också varit att antalet fall där laga syn begärts

har varit försvinnande litet.
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Styrelsen har insett den stora vikten af att afverlvningarna förstån-

digt planläggas och äfven genom flitig annonsering sökt göra allmänheten

uppmärksam härom, med det resultat att länsskogvaktarna hela vintern

varit öfverhopade med arbeten för skogars utstämpling, taxering, ut-

märkande af fröträd etc.

Skogsodlingar.

Under år 191 2 har genom skogsvårdsstyrelsens försorg skogsodling

utförts i följande omfattning.

Skogsodlad areal lAnvändtskogs- Använda plantor

i hektar
,

frö kilogram i stycken

Ny-

kultur

Hjälp-

kultur

Tall och

gran

Enligt skogsodlingskontrakt A' 31,50 22,33

> » B'-
I

667,33 1 89,70

Genom af styrelsen lämnad skogs-

odlingsledare 580,30 7l!l5

Vid undervisning af skolbarn
i 1,75

|

1,00

Tall och
I

Tall och

gran 1 gran

Oomskol. Omskol.

21,os 116,600 26.S00

648,69 i 473,600 122,200

426,4 549,000 329,300

I2,280[ 1,900

Summa; 1,28 184,2.

Dessutom försåldes och afsändes

direkt

Motsvarande år 191 1,

» j 1910.

.. 1909.

» » 1 908 .

. 1907.

» 1 906

.

;> 1905.

',097,17 ]l, 151, 4801 480,200

1,465,08

1,254,72

1,456,40

',293,95

1,003,62

904,90

556,31

426,72

'49,99

233,55

101,10

68,60

S2>35

60,75

35.°5

369,42

894,73

[,082,45

1,136,40

1,391,10

862,55

585.0S

461,85

1,631,680

745.230

1,699,450

1,382,740

1,066,300

1,134,810

1,003,571

460,050

300,100

Skogsvårdsstyrelsen tillhandahöll därjämte

diverse plantor (76,329 år 191 1, 53,984 år 1910,

För att markera gränsen mellan sådder af

utsåddes rundt kulturfälten 18,75 kg. lärkfrö.

45,308 st. löfträds och

13,102 år 1909).

olika åldrar (årgångar)

' Vid skogsodlingskontrakt A. bekostar styrelsen såväl skogsodlingsmaterial som ar-

bete; dylika kontrakt upprättas numera icke.

' Vid skogsodlingskontrakt B. bekostar styrelsen arbetsledare samt frö eller plantor,

enligt äldre kontrakt kostnadsfritt, enligt senare kontrakt mot half kostnad.
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Skogsodlingen har utförts å 602 olika egendomar (591 år igii,

586 är 1910, 462 år 1909, 338 är 1908, 279 är 1907, 185 år 1906,

139 år 1905).

Arbetet påbörjades den 2 april och afslutades den 31 maj.

Som arbetsledare tjänstgjorde de 3 ordinarie tillsyningsmännen, 4

ordinarie samt 49 extra plantörer eller tillsammans 56 plantörer. (59

är 1911, 58 är 1910, 51 år 1909, 44 år 1908, 33 år 1907, 20 år 1906,

i6 år 1905).

Antalet förrättningsdagar för plantörerna har varit 1,190 (1,242 är

igii, 1,2351/2 år 1910, 1,0001/2 är 1909, 8181/2 år 1908, 7131/2 är 1907,

41872 är 1906, 3003/j år 1905).

Vid försäljning af frö och plantor bestämde styrelsen följande pri-

ser, som beträffande frö gällde för året och för plantor tills vidare:

Tallfrö kr. pr kg.

Granfrö » » »

I-årig tall oomskolad kr. pr 1000

2-årig » omskolad » * »

2-årig gran oomskolad » » »

3-årig » omskolad s » »

Motsvarande siffror år

igii I igio
I
1909

I
1908

I

1907 igo6 1905

6,00
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Fig. 2, P.esådt hygge vid Xorlunda i Sinionslorps socken.

24 kg. lärkfrö (14 är 1911, 20 är 1910, 5 ar igoc,, 3 år 1908).

2 kg. silfvergranfrö (4,2 är igii).

67 kg. ekollon och diverse frö.

Våren 1912 omskolades i plantskolorna:

301,000 st. i-ärig tall.

436,000 » I » gran.

2,000 » 2 » tall.

13,495 » löfträds och ädlare barrträdsplantor.

S:a 752,495 st. plantor.

Den 31 december 1912 fiinnos i plantskolorna:

1,254,000 st. oomskolad tall.

264,000 » omskolad »

2,385,000 » oomskolad gran.

796,200 » omskolad >

113,000 » oomskolad lärk.

41,800 3 löfträds- och diverse plantor.

S:a 4,854,000 st. plantor.

(4,371,300 är 19*1, 4,297,573 år 1910, 4,124,460 är 1909, 3,817,800

år 1908, 2,145,950 år 1907, 650,000 år 1906, 350,000 år 1905.
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Fröklängningsanstalten i Åtvidaberg.

Under är igi^ ha inköpts:

741,29 hektoliter tallkottar (916,37 är 191 1, 101,5 år 1910, 2,408,5

år 1909, 564 år 1908, 358,65 är 1907, 1,375,7 är 1906).

Under året ha utkiängts:

120,25 kg. talltrö (763 är 191 i, 238 är 1910, 1,565 år 1909, ^,c, är

190S, 417,60 är 1907, 1,140,45 år 1906).

655,50 kg. granfrö (588 är 191 1, 311 år 1910 12 år 1909, 286 är

1907, 3 är 1906 .

Vid årets slut funnos i behållning:

585 hektoliter tallkott (23 är 1911, 70 är 1910, 375 är 1909, 564 år

1908, 235 är 1906).

All inköpt kött har samlats i december månad. Kvalitén på tall-

kottarna har varit ganska underhaltig, i det att utbytet varit c:a 30 ^
under det normala.

Af I hektoliter tallkottar har i medeltal erhållits 0,534 kg. frö (0,79 år

1911, o, 68 är 1910, 0,60 år 1909, 0,65 är 1908, 0,70 är 1907, 0,70 är igo6).

Af I hektoliter grankottar har i medeltal erhållit 0,655 kg. frö (0,39 kg.

är 191 I, 0,48 är 1910, 0,30 är 1909, 0,60 år 1907).

Ett kottmagasin har uppförts för en kostnad af kr. i,goo.

Skogsvårdskommittéer.

Skogsvårdskommittéer funnos under året i 49 af länets socknar.

(49 är 1911, 55 är 1910, 55 är 1909, 54 år 1908, 53 är 1907, 49

är 1906, 47 år 1905).

Undersökning enligt vN 2 af skogslagen.

I 4 fall (5 ar 1911, 7 är 1910, 3 är 1909, i är 1908, 3 är 1907,

2 år 1906, o är 1905) har styrelsen sett sig föranlåten ingå till Konun-

gens befallningshäfvande med begäran om sådan undersökning, som

omförmäles i § 2 af lag angående vård af enskilda skogar. I ett fall

har rättegång blifvit anhängiggjord.

Slii>ssv.~trds/örcni„sens TuUkri/l igij- l^ilaga • 4
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Spridande af skogslitteratur.

Styrelsen har under året låtit utdela c:a 2,000 ex. af Skogsvårds-

föreningens folkskrifter samt kostnadsfritt tillhandahållit allmänheten for-

mulär till skogsförsäljningskontrakt, förslag till kontraktsbestämmelser

angående skogens vård vid utarrendering af jordbruk, kostnadsberäkning

öfver olika slag af stängsel, formulär till öfverenskommelser angående

inskränkning i stängselskyldigheten samt »skogsordning» att närslutas

arrendekontrakt.

Plantörsl<urs.

Hösten igi2 anordnades en kurs för utbildning af skogsplantörer.

Kursen, som var förlagd til! Borensberg, pågick en vecka. Antalet

kursdeltagare var 21.

Öfriga åtgärder.

Södermanland-Östergötlands skogsmannaförbund har tilldelats ett

anslag af 200 kr. att efter styrelsens för förbundet godtfinnande använ-

das till befrämjande af förbundets syften.

Hemmansägaren Anders Olson i Norlunda, Simonstorps socken,

hvars skog styrelsen under sin inspektionsresa besökt, har af styrelsen

blifvit tilldelad en silfverpokal, som en belöning för god skogsvård.

Tjänstemännens verksamhet.

Länsjägniästareyi har ombesörjt tjänsteexpeditionen med biträde af

kassören hos Östergötlands Ensk. Bank S. Mårtensson, handhaft räken-

skaperna, lämnat råd angående skogens vård, granskat afverkningar och

skogsodlingar samt hållit föredrag i skogsskötsel och därmed samman-

hängande frågor vid de af Hushållningssällskapet anordnade småbrukare-

kurserna, för beväringsmanskapet vid Kungl. Första Lifgrenadierrege-

inentet samt vid Lunnevads Folkhögskola.

Antalet förrättningar och förrättningsställen framgår af efterföljande

tablå.

Styrelsens j ordinarie tillsyjiingsiiiän ha biträdt vid utsyningar, gall-

ringar samt undersökningar af afverkningstrakter och i mån af lid gjort

besök hos den skogsägande allmänheten utan föregående rekvisition.
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Tablå öfver tjänstemännens förrättningar

5'

Länsjäginästaren

Motsvarande 19 1

1

:. 19

1909

> 190S

Tillsyningsinännen

:

Alfr, Jonsson

Motsvarande ig II

> 1910

> 1909

» 1908

Carl I*ersson

Motsvarande 1911

» 1910

1909

5 190S

Waldemar Nilsson

Motsvarande 1 9 1

1

e. Tillsyningsmannen:

C. A. Kindlund

Motsvarande 1 911

1

» 1910

.-> 1 909

1

190SI

Antal hållna Antal andra Antal olika för Antal lur
föredrag

;

förrättningar |rättningsslällen: rättningsdagar

.85

20S

350

268

263

28

28

52

54

50

146

150

194

164

S3
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Orsaken härtill är emellertid uteslutande den under året rådande

otillräckliga tillgången pä skogsfrö.

Under år 1912 har genom skogsvärdsstyrelsens försorg verk-

ställts fullständig skogsodling och hjälpkultur å c:a 1,465,— har

Dessutom skogodlade ett 50-tal aktiebolag och enskilda skogs-

ägare på egen bekostnad och under ledning af eget folk c:a 885,— >.

Summa 2,350,— har

Den skogsodling af barrträd, som under år 1912 utfördes

inom Östergötlands län pä enskilda marker, beräknas på

grund häraf hafva utgjort, fullständig skogsodling ä c:a ... 1,981,— har

samt hjälpkultur å c:a ! 36g,— .

Summa 2,350,— har

Motsvarande siffror för år 191 1 2,387,— har

., » » » 1910 2,885,

—

»

» » » » 1909 2,795,— '

» » » » 1908 1,737,— »

» » » » 1907 2,117,— "

> » » » 1906 1,637,— 1'

» » >^ » i9°S ',600,

—

>

Skogsodlingen med löfträd torde under året ha omfattat c:a 10 hektar.

Motsvarande siffror för år 1911 20,— har

» » » » 1910 15,— »

> » » » 1909 12,— I)

» » » 1908 5,— »

» » » » 1907 20,— »

Väderleken har under året varit för kulturen gynnsam.

Hults Bruk, Åby den 2 april 191 3.

Gunnar Ekelund.

Carl Th. Petterson. Axel Ekman.

Ake Joacliiuisson.
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Revisionsberättelse.

Sedan undertecknade, som af Kungl. Maj:t, Östergötlands läns

landsting samt Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsut-

skott blifvit utsedda till revisorer för granskning af skogsvårdsstyrelsens

räkenskaper och förvaltning under är 191 2, fullgjort detta uppdrag, få

vi däröfver afgifva följande berättelse.

De af vederbörande tjänsteman förda räkenskaperna, hvilka vi låtit

undergå siftergranskning och äfven själfva genomgått och jämfört med
tillhörande veritikationer, hafva befunnits utan anmärkning. Likaså

hafva vi genomgått de vid styrelsens sammanträden förda ])rotokoll

samt årsberättelsen. Rörande ställningen vid räkenskapsårets slut få vi

hänvisa till sagda berättelse under vitsordande af, att däruti anförda

siftror öfverensstämma med räkenskaperna.

Af tillgängliga handlingar hafva revisorerna inhämtat, att skogsvårds-

styrelsen på sin tid iätit anställa rättegång, enär på egendomen Lönö

skogens återväxt vore äfventyrad å betydliga områden, och öfverens-

kommelse icke kunnat träffas. Denna rättegång har under året vunnit

slutligt afgörande, därvid i olikhet med underrätterna Högsta domstolen

ogillat styrelsens förda talan.

Då emellertid — efter hvad revisorerna vid besök på stället öfver-

tygat sig om — därstädes verkligen föreligger vanvård af skogsmark i

en grad, som dess bättre måste betecknas såsom sällsynt, kunna revi-

sorerna icke underlåta att framhålla önskvärdheten af, att styrelsen icke

låter bero därvid, utan vidtager de mått och steg, som kunna tinnas

lämpliga för tryggande af skogens återväxt.

Af årsberättelsen framgår, hurusom arealen af genom skogsvårds-

styrelsens försorg skogsodlad mark alltifrån styrelsens tillkomst ärligen

stigit och ännu fortfar att stiga.

Med anledning af hvad vid revisionen förekommit få revisorerna

tillstyrka full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Linköping den 4 juni ig 13.

E. G. Hj. Petersson.

Ad. Buren. J- E. Kinman.
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Redogörelse

för skogsvårdsstyrelsens inom Jönköpings läns lands-

tingsområde verksamhet år 1912 jämte kortfattad fram-

ställning angående de enskilda skogarnas inom lands-

tingsområdet tillstånd och skötsel.

Räkenskapssammandrag för år 1912.

Tillgångar vid årets början.

Inventarier 4.405: S2

l^rö 3.37°: —
Plantor 7,496: 47
Fröklängningsanstalten 82: 50

Fastigheten 11,565: 74
Undersökningskostnader enl. § 2 lagen 463: 26

Innestående i Smålands Enskilda Bank

])a upp- och afskrifning 80:93
Kassabehallning 424: 57 27,889: 29

Skulder.

Jönköpings läns hushållningssällskap ... 10,000: —
Smålands Enskilda Bank 7,5°°- ~7 17,500: —
Tillgängai utöfver skulderna 10,309: 2q

Inkomster.

Statsanslag till uppehållande af skogsvårdsstyrelsernas

verksamhet år 1912 i,5°°-

Statsanslag till sTcogsodlingens befrämjande 7.7°4: —
Skogsvärdsafgifter 44, 53^: 25

Anslag från landstinget 5,°°°= ~
Anslag frän hushållningssällskapet 4,800:

Räntan af Lindströmska fonden 200:

Frö och plantor 1,829:47

Räntor iio\o(> 65,779:78

Summa kronor 76,169:07
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Utgifter.

Inventarier 1,258: 74
Skogsodl ing 9,159:09
Skogsundervisning 2,835: 56
Fastigheten 1,829: 47
Expenser 1,291:05
Telefoner 212:74
Skogsvårdskommittéer i : 10

Styrelsen och revisorer 1,016:47

Biträde för skogsvård '. 3,010:10

Afverkningsundersökningar 2,553: 31

Löner 10,283:33
Kolareskolan 1,500: — 34,950:96

Tillgångar vid årets slut.

Inventarier 3,706: 50
Frö 3,829: 90
Plantor 8,495: 86

Fröklängningsanstalten 96: —
Fastigheten 10,633: 34
Undersökningskostnader enl. § 2 lagen 443: 38

Innestående i Smålands Enskilda Bank

pä upp- och afskrifning 626:04
Innestående i Smålands Enskilda Bank

pä kapitalräkning 24,139: 77 51,970: 79

Skulder.

Jönköpings läns hushållningssällskap .._ 10,000: —
Redogörarens fordran 752:68 10,752:68

Tillgångar utöfver skulderna 41,218: 11

Summa kronor 76,169:07

Styrelsen, inom hvilken ej någon förändring under året ägt rum,

har haft 5 sammanträden, däraf ordinarie vår- och höstsammanträdena

den 29 januari och 9 december. Den 22, 23 och 24 juli företogs en

inspektionsresa genom Östra, Västra och Östbo härader.

Extra länsskogvaktaren A. E. Ek, som på grund af befordran af-

gått, har fått till efterträdare E. Gabrielsson.

Skoosvards- Med dessa har ej skett någon förändring.
/;omtnitt,-er.

Skogiodling. Skogsodlingsarbetena påbörjades omkring den 22 april och fortgingo

under delvis rätt stark torka till andra hälften af maj. I öfrigt var vä-

derleken under försommaren gynnsam. Den starka nederbörden under
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eftersommaren med åtföljande låg temperatur gjorde, att plantorna stan-

nade i utvecklingen och i allmänhet voro små och mindre kraftiga.

Förutom länsskogvaktarna användes som skogsodlingslcdare lo ordi-

narie och 19 extra plantörer.

Då skogsodling på kontrakt i följd af bristande tillgång på medel

endast utfördes i ringa utsträckning, kunna tillförlitliga medeltal beträf-

fande skogsodlingskostnaden för berättelseåret ej meddelas.

Höstskogsodling utfördes ej, däremot markberedning med svedje-

plog, ehuruväl dock i mindre utsträckning än som var beräknadt bero-

ende på att tallkotten betydligt decimerats af ekorren.

Enligt tab. I har till skogsodling sammanlagdt åtgått 507, »o kg. frö,

däraf 252,95 kg. tallfrö och 254,65 kg. granfrö samt 1,895,000 plantor,

däraf 1,640,400 tall, 247,600 gran och 7,000 bergtall.

Af tab. II framgår, att ä kontrakterad mark (afverkad före '/i 1905)

skogsodlats 51,55 hektar genom nykultur och 133 hektar genom hjälp-

kultur eller sammanlagdt 184,55 hektar.

Tab. III innehåller uppgift å de skogsodlingsarbeten, som på jord-

ägarens bekostnad utförts under ledning af skogsvärdsstyrelsens plantörer

å såväl ny som gammal kalmark, dock i hufvudsak å förstnämnda slag

af mark. Den sålunda skogsodlade arealen är fördelad på 44,0 rekvi-

renter med 883,71 hektar, däraf 879,5" hektar nykultur och 4,35 hektar

hjälpkultur.

Hela den under året sålunda .skogsodlade arealen utgör 930,.)" hek-

tar nykultur och 137,35 hektar hjälpkultur eller sammanlagdt 1,068,26

hektar.

Enligt beredvilligt lämnade uppgifter har dessutom skogsodling ut-

förts a omkring 150 hektar.

Minskningen i den under året .skog.sodlade arealen beror på bristande-

tillgäng på tallfrö och plantor.

Anmärkningsvärdt är, att å 38 procent af den nykultiverade arealen

plantering utförts mot endast å 6 procent föregående år. Detta är en

följd af att resultaten af plantering under här rådande svåra förhållanden,

af hvilka särskildt må nämnas stark uppfrysning, vi.sat sig vara säkrare.

Brytning af en ny plantskola, afsedd att omfatta 25 ar, har påbör- puvitskolor.

jats i Åtterås vid Smålandsstenar, hvarjämte utvidgningar pågå i Nässjö

och Hvetlanda.

Tillståndet i plant.skolorna framgår i öfrigt af tab. I.

Frostskador äro jämväl under detta år att anteckna, ehuruväl dessa

pä grund af vidtagna skyddsåtgärder minskats. Resultatet af 191
1

års

sådder blir kvantitativt dåhgt. Utvecklingen af årets sådder har lidit af

den starka nederbörden på eftersommaren.
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Bespriitning af tallplantorna har som vanligt ägt rum.
Frökiäng- Under året inköptes inom länet 42,25 hl. tallkott och 1,033,40 hl.
ningsanstal-

i , i • , , o , ,

/,„. grankott samt genom samverkan med vederbörande skogsvardsstyrelse

från Skaraborgs län 2,75 hl. tallkott och 300,45 hl. grankott. Fröutbytet

blef 25,5 kg. tallfrö och 579 kg. granfrö. Grankotten var i allmänhet

af mindre god beskaflenhet.

AjiUkningn:-. Då bidrag härtill ej kunnat utgå, har denna del af verksamheten

för tillfället afstannat.

Skogs- Undervi.sning har lämnats vid folkhögskolan och landtmannaskolan
undervisning.

\ Nässjö samt vid folkhögskolan i Värnamo.

Föredrag hafva hållits vid af hushållningssällskapet anordnade smä-

brukarekurser i Månsarp, Lekeryd, Ölmestad och Frinnaryd, under Vestbo

härads hushållsgilles sommarmöte vid Hylte bruk samt dessutom i For-

serum och i Gryteryd.

I likhet med föregående är och likaledes med bidrag från Jernkon-

toret hade anordnats en kolarekurs å Nissafors. Af 34 sökande, däraf

23 från Jönköpings, 6 från Kronobergs, 2 från Hallands, 2 från Alfs-

borgs och I från Skaraborgs län, antogos 22 elever, af hvilka dock 7

anmälde förhinder eller uteblefvo, så att antalet elever, som genomgingo

kursen, utgjorde 15, däraf 14 från Jönköpings och i från Alfsborgs län.

Kursen pågick från den g september till den 19 oktober.

5 skogsmilor kolades, hvilka ehuru belägna i skogen, dock lågo

inom ett tämligen begränsadt område med tillgång till profytor och för

öfningarna i öfrigt lämpliga bestånd.

Resultaten af kolningen framgår af tab. V.

På grund af milornas belägenhet och tillgång till profytor kunde

den undervisning i skogsvård, som lämnades jämnsides med kolningen,

bedrifvas rätt intensivt. Denna bestod uti ljushuggning, hjälpgallring,

virkesaptering, upphuggning af skogseffekter, \'irkesmätning m. m., hvar-

jämte eleverna under sista veckan vid då pågående plantörskurs erhöUo

undervisning i skogsodling, sådd och plantering, plantskolearbeten m. m.

Undervisningen leddes af länsjägmästaren med biträde af länsskogvaktare

A. Johansson och en kolareförman.

Deltagarna erhöllo hvardera en premie af 75 kronor jämte ersättning

för järnvägsresor fram och åter. Eleverna bodde i skogen i kojor.

Under sista veckan af kolarekursen från den 14— 19 oktober var en

plantörskurs sammandragen äfvenledes på Nissafors. Antalet deltagare

i denna, kolareskolans elever undantagna, var 37, alla frän länet. Anda-

målet med denna var i första hand att utbilda skickliga skogsodlings-

ledare, hvarför undervisningen bedrefs uteslutande med tanke därpå.

Denna omfattade sålunda i hufvudsak h}'ggesröjning, upptagning, för-
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varing, förpackning och transi)oit af plantor, sådd, plantering, mark-
beredning för själfsådd, uppmätning af ytor genom stegning, förande af

plantörsrapporter m. m. Som instruktörer voro ytterligare inkallade läns-

skogvaktarna P. Olsson och E. Hj. Carlsson.

Hvarje afton höll länsjägmästaren föredrag i olika ämnen, belysta

med skioptikonbilder.

Deltagarna erhöUo 6 kronor hvardera och ersättning for järnvägs-

resor fram och äter.

Åtskilliga folkskrifter utdelades, bland andra om kolning, sådd och

plantering.

500 exemplar af Skogsvårdsföreningens folkskrifter ha i likhet med
föregående år inköpts och utdelats.

Dä brist på frö förelåg, kunde sådant ej utdelas till skolorna utan Si:'^'~-

meddelades till skolråden, att undervisning skulle lämnas skolbarnen un-
/''"''''•'"•-

der de skogsodlingsarbeten, som leddes af plantörerna och att anmälan

därför borde göras i god tid.

Endast 18 socknar begagnade sig härutaf, och erhöllo sålunda 786

barn undervisning i skogsodling.

Anledning finnes emellertid antaga, att skolbarn erhållit undervis-

ning äfven vid skogsodlingsarbeten utförda utan biträde af plantor.

Af tab. IV framgår, att länsskogvaktarna under 460 dagar lämnat /''/n;i/c mni

biträde å 355 förrättningsställen med en skogsareal af 30,652,71 hektar '^^^V
och har afverkning planerats å sammanlagdt 1,576,90 hektar, af hvilken afveikninv.

areal å 366,05 hektar blifvit utmärkta 16,005 fröträd. För hjälpgallring

och ljushuggning har dessutom utmärkning skett å 235,25 hektar.

Häri är dock ej inberäknadt det biträde, som lämnats under led-

ning af län.sjägmästaren å tre egendomar för ordnande af skogsskötseln.

Af länsskogvaktarna hafva 837 afverkningar blifvit undersökta, och Skogsafverk-

har öf\er 77 af dessa särskild beskrifning med kartutkast upprättats, pranledda'

hvarjämte länsjägmästaren besökt ett flertal sålunda tidigare undersökta åtgärder,

af\erkningar, som ej genast kunnat på ett tillfredsställande sätt ordnas.

20 öfveren.skommelser rörande större afverkningar ha omedelbart

kommit till stånd, 6 undersökningar jämlikt § 2 lagen ha påkallats och

utförts, samt 2 öfverenskommelser jämlikt § 3 lagen träffats.

Domstolsutslag har afkunnats i 4 mål, hvarjämte 2 mål äro föremål

för behandling i högsta domstolen. Afverkningsförbud har påkallats och

meddelats i ett fall, men pä grund af .ställd borgen äter blifvit upphäfdt.

Länsskogvaktarna ha haft sammanlagdt 1,7 15 förrättnings- och rese-

dagar, häri dock ej inberäknadt plantskolearbeten' m. m. i bostad.sorten.

På hvarje länsskogvaktare kommer i medeltal 245 dagar.

' Härtill ha användts 87 dagar.
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Vid ordinarie höstsammanträdet den 9 december uppgjordes nedan-

stående förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 19 13.

Inkomster.

liehällning 24,000:

Skogsvärdsafgifter (förslagsvis) 19,000:

Statsbidrag till uppehållande af skogsvårdsstyrelsernas verksamhet 1,500:

Statsbidrag till skogsodlingens befrämjande l,l°o-

Bidrag från landstinget , 5,000:

Bidrag från hushållningssällskapet 4,800:

Räntan af Lindströmska fonden 200:

Försäljning af frö och plantoi' 9,000:

Summa kronor 71,200:

Utgifter.

Skogsodling 10,000: —
Kött- och fröinköp 7,000:

—

17,000: —
Fröklängningsanstalten (driftkostnader) 1,500: —

d:o (förbättringsarbeten) 2,500: — 4,000: —
Inventarier 1,200: —
Fol kskrifter 400; —
Trycknings- och annonskostnader 1,000: —
Telefoner 200: —
Länsjägmästarens lön 4,500: —

» hyresbidrag 300: —
» resor 1,300:

—

6,300: —
5 länsskogvaktare löner 5, 000: —

» resor 5,So°- — 10,500: —
2 » löner 1,600: —

» resor 2,200:— 3,800:— ,4,300: —
Plantörer 5iOoo; —
Extra personal 500: —
Styrelsen och revisorer 1,000:---

Lärkträdsplantering 200: —
Återbetalning af lån till hushållningssällskapet 10,000: —
Behållning 10,100: —

Summa kronor 71,200: —

Någon nämnvärd förändring i det allmänna tillståndet kan helt na-

ofversiit. turligt ej hafva inträffat under den korta tidrymd, som berättelsen om-

fattar, utan hänvisas till hvad därom blifvit sagdt i tidigare årsberättel.ser.

Allmän
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Ogynnsamma omständigheter hafva haft till följd, att tVobrist upp-

stått. Inom länet inträffade verkliga granfröår 1905 och tallfröår 190g.

Den stora efterfrågan på skogsfrö, som skogsvårdsstyrelsernas verksam-

het löranledt, har så iippdrifvit fröprisen, att skogsodlingskostnaderna

blifva högre än som kan anses vara förenligt med god skogshushållning.

Under sådana förhållanden har det ansetts vara ekonomiskt riktigare alt

framskjuta skogsodlingens utförande ett eller annat är eller rentaf att i

gränsfall öfvergå till plantering, men att i alla händelser söka koncentrera

sig omkring rika fröår. Det har varit mycket svårt att tillfredsställa

det af denna och andra anledningar uppkommande betydligt ökade plant-

behofvet, hvilket endast kan ske så småningom, i den män utvidgningarna

af plantskolorna hinna verka.

Smadimensionerna hafva stigit i pris, beroende pä att vissa props-

dimensioner varit mycket begärliga, på god afsättning för bilade trä-

varor, speciellt spärrar, samt på den minskade tillförsel, som blifvit en

allmän följd af de under senaste åren ogynnsamma drifningsförhållanden,

allt sedt i belysning af att trämassefabrikationens behof, som redan nu

sätter stora anspråk på länets skogar, måste oberoende af tillförseln fyllas.

Detta har ledt till att totalafverkning af växtkraftig skog ökats, en

i och för sig alltid ogynnsam faktor, som dock är så mycket mera be-

aktansvärd som skogarna i detta län redan nu äro mycket hårdt an-

litade, hvilket framdeles kan komma alt vålla svårigheter speciellt för

industrien.

Siiekulationer med skogsegendomar tilltaga alltjämt, ett missförhål-

lande, som ej nog kan framhållas.

Jönköping den 26 april 19 13.

Ivar Berg.

Oskar Erickson. Fabian Lilliecreutz.

Henrik Caybounier.
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, som erhållit i uppdrag att granska skogsvårdssty-

relsens inom Jönköpings läns landstingsområde redovisning för dess för-

valtning under år 19 12, få, sedan detta uppdrag nu blifvit fullgjordt,

härmed afgifva följande revisionsberättelse:

Revisorerna få vitsorda, att det i styrelseberättelsen intagna ut-

draget ur räkenskaperna är i öfverensstämmelse med de oss företedda

och granskade räkenskaperna och behållningen vid 191 2 års slut:

Tillgångar vid årets slut kr. 51,970,79

Skulder » 10,752,68

Tillgångar utöfver skulder... S:a kronor 41,218,11

Räkenskaperna äro försedda med vederbörliga vertifikationer. Att

frö- och plantsådden under år ig 12 varit verkställd i mindre utsträck-

ning än 191 1, beror på ringa tillgång på frö och plantor samt att

skogsvårdsafgifterna ej utfallit förrän i slutet af året.

Räkenskaper och förvaltning äro handhafda på ett i allo lofvärdt

sätt och då ingen som helst anledning till anmärkning förefinnes, så få

vi tillstyrka full ansvarsfrihet för skogsvårdsstyrelsen och dess tjänste-

män för det år revisionen omfattar.

Eksjö den 21 maj 1913.

E. W. Laven
.•\f Kungl. M,ij;t utsedd revisor.

August Stork. Hj. Leyonmarck.
Utsedd af landstinget. Utsedd af hushållningssällskapet.
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Tab. II.

Sammandrag öfver skogsodling é kontrakterad mark är 1912.

Skogsodlad

Nykultur

Plan-

tering

Hjälpkuliur

Plan-

tering

Använda dagsverken

Antal

stäl-

len

Tveta

Vista

Mo
j

—
Norra Vedbo ' 5,-

Södra Vedbo ' —
Öitra

Västra .

.

'

Vastbo

Summa

8,-

26-

0,45
I

10,50

5,80

3.5°

26,-

44.40

21,60

2°V»

35

169

30

29

123

2967^

i'7Vo

35V,

16

65

12

3

41

106

64

67.

J4

gi

216

47

62V,

65

323

42

50

245

618V5

228'/,

5. 46,45 19.5° ' 113.-" S207, I 3427, I 47172 1,6347, 44

51.53

Tab. III.

Sammandrag öfver skogsodling på grund af rekvisition år 1912.

Skogsodlad areal i hektar

Nykultur

Plan-

tering

Hjälpkultur

Plan-

tering

Använda dagsverken

\
Antal

stäl-

! len

Tveta

Vista

Mo

Norra Vedbo

Södra Vedbo

81 ,.5

5,-

24,-

35.40

26,69

Östra
j

54,80

Vestra 128,65

Östbo I 60,95

Västbo 143.

11,15

4.35

49.35

86,17

77.90

51.70

559.74 I 3 '9.6=

S79.36

76
1 7.
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Vedåtgång och kolutbyte vid t

Milans

num-

mer
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de af kolareskolan vid Nissafors år 1912.

åll





Skogsvårdsstyrelsens inom Kronobergs län verksamhet

och förvaltning under år 1912.

De enskilda skogarnas tillstånd.

Beträfiande styrelsens uppfattning om de enskilda skogarnas inom

länet allmänna tillstånd och skötsel har i dess tidigare afgifna berättel-

ser successivt lämnats redogörelse; och som några \äsentligt förändrade

förhållanden under det gångna året icke inträftat, far styrelsen till dessa

berättelser hänvisa.

Här ma endast i korthet och särskildt beträffande berättelseåret an-

föras, att, tillföljd af de under samma år stigande priserna å försågade

trävaror, liksom äfven den goda marknaden för cellulosafabrikationen,

skogsafverkningen under år 191 2 antagit betydligt större omfattning än

under föregående året igii.

Sågindustrien åtnöjes med allt smärre sågdimensioner, och cellulosa-

fabrikerna inköpa mångenstädes afverkningsrätt till skogsparker, hvilka

stå på gränsen till eller rent af kunna betraktas som ungskogsbestånd.

Å andra sidan kan anföras, att en del vanhäfdade hemman efter

hand inköpas af cellulosabolagen, hvilka vanligen utarrendera jordbruket

och ställa skogen och skogskulturen under vård, företrädesvis af egen

skogspersonal.

Årets väderleksförhållanden synas i hög grad haf\a varit för skogs-

växten gynnsamma, hvarjämte skogsodlingarna haft stor framgång under

omväxlande värme och fuktighet.

Skogsodlingen.

Enär tallfrö knappast stod att erhålla inom landet och i sä fall till

ett pris, som närmade sig 25 kr. pr kilogram, och det granfrö, som el-

jest salubjöds, visade särdeles låg grobarhet, ansåg styrelsen olämpligt

att inköpa och använda sådant frö. Styrelsen beslöt därför, att för årets

skogskulturer endast använda dess från föregående året kvarliggande för-
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råd af skogsfrö, hvilket hufvudsakligen blef användt för skncrskulturerna

vid länets folkskolor, hvaremot åt de skogsodlingsskyldige medgafs elt

års förlängdt uppskof med fullgörandet af deras skyldighet.

Styrelsen anser för öfrigt, att enär hvarje företagen skogsodling bör

i viss mån betraktas som förräntningsbar kapitalplacering, densamma

måste företagas efter ekonomiska principer. I annat fall kan omkost-

naden för skogsproducerandet med beräknad ränta på ränta komma att

stå i oproportionerligt förhållande till det framtida skogsvärdet vid tid-

punkten för afverkningen.

För ett mera nöjaktigt ordnande af plantörsverksamheten, har sty-

relsen beslutat, att, i den mån så kunde ske, lämpliga personer utbil-

das till plantörer, helst en inom hvarje socken.

Under styrelsens direkta medverkan i form af fritt skogsfrö och

plantörsbiträde, har skogsodling under året ägt rum vid 215 folkskolor,

åt hvilka af skolråden anslagits tillhopa 397 planteringsdagar. Vid dessa

skogsodlingar hafva användts 1 1,075 st. barndagsverken, samt utsatts 165

kilogram skogsfrö.

Till större egendomar och bruk har af styrelsen utdelats och genom

dess plantörer utsatts 55 kg. skogsfrö och utplanterats 93,000 skogsplan-

tor. Hela den genom styrelsens försorg skogsodlade arealen uppgick

till 352 hektar (= 704 tunnland). Skogsodlingskostnaden jämte plant-

skoleskötseln uppgick under året till kr. 5,731:04 (= kr. 16: 28 per

hektar).

Utdikning af försumpad skogsmark.

Den skogsägande allmänheten synes alltmer uppfatta afdikningens

betydelse för skogstillväxten. Sålunda har ett större antal ansökningar

om bidrag till utdikning af försumpad skogsmark under året inkommit.

Genom det vattenflöde, som vid ihållande regn under högsommaren

uppstod, samt den ovanligt försenade sädesskörden, måste åtskilliga till-

ämnade dikningsföretag lämnas outförda. Under året hafva afsynats

ock godkänts 9 st. afdikningar, till hvilkas utförande styrelsen bidragit

med ett belopp af kr. 1,224:48. Genom dessa utdikningar har torrlagts

en areal af 112,20 hektar (= 224 tunnland). Under styrelsens åtta verk-

samhetsår har för kr. 5,079: 32, hvilken summa motsvarar halfva beräk-

nade dikningskostnaden, utdikats och därmed återvunnits för skogsbörd

427,55 hektar (= 855 tunnland); och tyckes benägenheten för ytterligare

torrläggningsarbete å skogsmark vara i ständigt stigande.
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Afverkningar, utförda i strid mot gällande lag.

Under året hafva af styrelsen infordrade nya skogsodlingsförbindel-

ser inkommit till ett antal af 218 st., representerande en areal af

548,70 hektar (= 1,097 tunnland). Under styrelsens åtta verksamhetsår

hafva affordrats, inkommit och godkänts 1,547 st. skogsodlingsförbindel-

ser, representerande en skogsodlingsareal af 5,852,70 hektar (= 11,705

tunnland). I allmänhet lämnar den skogsodlingsskyldigo med beredvilig-

het den garanti, som beträftande återskogsodlingen af styrelsen på-

fordras.

I de fall åter, där uppenbar tredska förelegat, har styrelsen påford-

rat K. Befallningshafvandes undersökning. Sådana laga undersökningar

hafva under året företagits till ett antal af 13 st.

Åtgärder för spridande af kunskap i skogsvård.

För utdelning till den skogsägande allmänheten, skogsvårdskommit-

téerna, folkskollärarna m. fl. har styrelsen i likhet med föregående år

prenumererat på Skogsvårdsföreningens folkskrifter, 500 ex. samt tid-

skriften Skogvaktaren 100 ex.

Länsjägmästaren har undervisat i skogsvård vid småbrukarekur.serna

inom länet, i hushållningssällskapets kretsafdelning i Norrvidinge härad,

samt, enligt styrelsens beslut, hållit en skogsvårdskurs å Hofmantorp.

Dessutom hafva meddelats råd och upplysningar i skogsvård vid af ho-

nom företagna besiktningsresor och andra be.sök inom länets skogar.

Skogsvårdskommittéerna

uppgå fortfarande till ett antal af 52 st.

Disponibla medels placering

förmedlas liksom föregående är af Sydsvenska Kredit A. B:tsafdelnings-

kontor i Växjö medelst depositions- och sparkasseräkningar.

Styrelsens sammanträden och expedition.

Under året har styrelsen haft 9 sammanträden under 10 dagar ä

dess expedition i Växjö.

Diariserade ingångna skrifvelser voro under året 1,755 och utgångna

expeditioner 1,936.
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Tablå öfver skogsaccistaxeringarna i Kronobergs län för år 1912.

Taxeringen för skogsaccis har inom de särskilda häraderna och sock-

narna visat följande resultat.

Skogsvärdet ,.,
., .° . ökogsaccisen

vid taxeringen '^

Konga liäiad.

Växjö 48,541: 49 970: 83
Hemmesjö 62,558:

—

1,250:80
Tegnaby 16,967: 72 33g: 34
Furuby 10:?, 601: 41 2,052:01
Hofmantorp 180,960: — 3,438: 24
Ljuder 54,910: — 1,098: 20

Långasjö 25,660:

—

513:20
Elmeboda 76,945: — 1,538: —
Linneryd 36,480:

—

729:60
S. Sandsjö 27,97©; — 559^ 40
Tingsäs 27,310:

—

546: 20

Väckelsäng 38,550: — 771: —
Uråsa

, 11,550; — 231: —
Nöbbeled 24,127: — 482: 54
Ö. Thorsås 30,250: — 605: —

Uppvidinge härad.

Dädesjö 45,992: — 919: 80

Herräkra 43,179:50 863:54
Sjösås 16,425:

—

326: 60

Dref 22,780: — 455:60
Hornaryd 27,45 i: 66 549: 04
Nottebäck 98,289: — 1,965: 78
Granhult ; 20,443: — 408. —
Åsheda 173,980:

—

3,479: 60

Älghult 171,670;

—

3,433: 40
Helleberga 174,050:

—

3,481: —
Allgutsboda 94, 29^: 29 1,885: 91

Lenhofda , 157,540:

—

3,150: 80

Ekeberga ..-. 134,539: — 2,690: 78

Kinnevalds och Norn'idinge hårade?:

Öjaby 12,270; — 245: 40
Bergunda '. - 39, 703: 75 794: —
Öja 17,340: — 346: 80

Skatelöf 30,430:

—

608: 60

Vederslöf 17,600:

—

352: —
Dänningelanda 161;

—

3:20
Täfvelsås 5,202: 99 104. 06
Kalfsvik 12,666:

—

253:32
Jäth 9,262:

—

185: 24
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Urshult

Allmundsryd

Herga

( Irmesberga .

Aneboda
Tolg

Tjureda

Asa

Gårdsby

Söraby

Yirestad

Stenbrohult ..

Vislanda

Kladinge

V. Thorsås ..

Härlunda

Lekaryd
Aringsås

Kvenneberga
Hjortsberga ,.

Slätthög

Mistelsäs

Moheda
Ohr
Härlöf

Allbo härad.

Siinnerho härad.

Agunnaryd s:n

Ryssby

Tutaryd

Hvittaryd

Berga

Dörarp

Angelstad

Ljungby

Känna
Pjätteryd

S. I.jiinga

Hamneda
Annerstad

Torpa

Nöttja

Odensjö.

Lidhult

Vrå

d taxeringen
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Skogsvärdet

vid taxeringen

Markaryd 70,600: —
Hinneryd 32,310: 76
Göteryd .14,380: —
Traheryd 64,370: —
Hallaryd 43,680: —

Sammandrag från de olika fögderierna.

Skogsvrirdet

vid taxeringen

Skogsacci?
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Inkomst- och utgiftsförslag för år 1913.

Debet.

Beräknad behållning från ärigiz 45,000: —
Statsanslaget 1,500: —
Skogsvårdsatgifter (förslagsvis) 20,000: —
Räntevinst (förslagsvis) 1,500: — 2^,000:

Summa kr. 6S,ooo:_ —
Kredit.

Löner 7, 200: —
Resor och dagtraktamenten 4,500: —
Skogskulturer och plantskolor 15,000: —
Skogsfrö 10,000: —
Expenser och hyror 1,500: —
Material och inventarier 200: —
Ev. utdikningar af försumpad skogsmark 10,000: —
Diverse förefallande utgifter 4,600: — 53,000: —
Beräknad behållning till år 1914 15,000: —

Summa kr. 68,000:

Skogsvårdsstyrelsen har under året afgifvit omfattande utlåtanden:

df/s angående lagförslaget till förekommande och släckning af skogs-

eld och

dch i anledning af skogslagstiftningskommitténs 28 frågepunkter.

Växjö i mars 191 3.

G. H. af Petersens.

/
/Eug. Hemberg.
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Efter verkställd granskning af skogsvårdsstyrelsens inom Kronobergs

län räkenskaper och förvaltning för år i 9 1 2 få vi afgifva följande

Revisionsberättelse.

Behållning från år 1911.

Inventarier 584:95
Förskjutna kostnader i.7'9: 61

På' deposition och sparkasseräkning , 26,211:42

Kassabehållning 446: 73 28,962: 71

Inkomster.
Statsbidrag 1,5°°: —
Skogsvärdsafgifter 48,270: 20

Räntor 2,007: 26 j, -y-.. ^5

Summa kr. 80,740; 17

Utgifter.

Löner 6,633: 29

Resor och dagtraktamenten 3i754'-3^

Skogskulturer och skogsfrö .. 5,736: 04
Hyggessyner 737:20
Utdikningskostnader _ 1,222: 48

Hyror, annonser, tryckning m. fl. kostnader 4,175:20 22,258:53

Behållning till är 1913.

Inventarier 605:60
Förskjutna kostnader 1,482: 04

På deposition och sparkasseräkning 56,118:17

Kassabehållning 275- ^3 58,481: 64

Summa kr. 80,740: 17

Inneliggande kassan för den 20 maj uppräknades och befanns inne-

hålla kr. 321:34 i öfverensstämmelse med den för dagen afslutade kassa-

räkningen.

Då af protokollen framgår, att styrelsen med nit och skicklighet

fullgjort sitt uppdrag och då räkenskaperna äro förda med noggrannhet

samt försedda med vederbörliga verifikationer, få vi tillstyrka att full

ansvarsfrihet beviljas skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs läns landstings-

område för dess förvaltning under år 19 1 2.

Växjö 2 1 maj 1913-

H. Lilliecreutz.
Af Kungl. Maj:t förordnad revisor.

S. A. Nilsson. E. Hederstierna.
Af Kronobergs läns landsting utsedd revisor. Af Kronobergs läns hushållningssällskap

utsedd revisor.



Skogsvårdsstyrelsens i Kalmar läns norra landstings-

område berättelse för år 1912.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Styrelsen, som till sin sammansättning ej under året förändrats, har styrelsens

utgjorts af:
sa„„„a„sätt-

^^ '""^ och bl'

Ordförande, förordnad af Kungl. Maj:t, bruksägaren m. m. G. Boréll. inJden m. m.

Ledamot, vald af landstinget, bruksägaren m. m. H. Tillberg, supp-

leant kaptenen T. Lybeck.

Ledamot, utsedd af hushållningssällskapets förvaltningsutskott, rylt-

mästaren m. m. friherre E. Fleetwood, suppleant godsägaren m. m. A.

Hedenberg.

Skogsvårdsstyrelsen har under berättelseåret sammanträdt 7 gånger,

nämligen den 18 februari, 13 april, 17 maj, 26 juli, 18 september, 17

november och 15 december

Styrelsens tjänstepersonal är oförändrad och utgöres af länsjägmäs-

tare, som tillika är sekreterare och kassaförvaltare, samt 3:ne länsskog-

vaktare.

Länsjägmästarens resor och förrättningar utom hemmet haf\a upp-

tagit 88 dagar, sålunda fördelade:

Besiktningar af afverkningar 48 dagar

Tillsyn af kulturarl)eten 14 *

Räd i skogsvärd 26 »

Länsskogvaktarna hafva under året haft ett sammanlagdt antal res-

och förrättningsdagar af 504 stycken, och fördelas de därunder utförda

göromålen sålunda:
F u r r ä t t 11 i n g s-

ilagar slälli-n

Besiktningar af afverkningar 87 •'ö

Skogsodlingsarbeten 4- 3'

Utstämplingar och fröträdsutmärkning 211 60
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Förrättning s-

dagar ställen

Råd i skogsvärd 30

Diverse förrättningar 23

Plantskolearbeten . .
.
- 75

Arbete med fröklängning m. m 36

Summa 504 238

Dessutom har länsskogvaktaren i Västerviks distrikt, när tjänsteresor

ej hindrat, biträdt länsjägmästaren uti expeditionsgöromälen.

Inom 32 af landstingsområdets 35 socknar finnas skogsvårdskom-

mittéer tillsatta och hafva dessa, förutom att en del däraf inkommit med

värdefulla upplysningar om skogsförsäljningar och afverkningar m. m.,

utgjort en välbehöflig mellanhand mellan skogsvårdsstyrelsen och skogs-

ägarne vid utdelning af kungörelser, broschyrer och anmälningsblanketter.

Skogs7tppiyi- 1 sammanhang med de skogsbesiktningar, som företagits, eller i

n"'g-
öfrigt på sina resor hafva såväl länsjägmästaren som länsskogvaktarna

tillhandagått skogsägare med råd och anvisningar om skogsskötsel samt

sökt sprida håg, kunskap och intresse för skogsodling och skogsvård,

hvarjämte upplysning om det biträde och de bidrag skogsvårdsstyrelsen

lämnar meddelats genom i ortens tidningar införda och bland skogsägare

utdelade kungörelser.

För utbredning af kunskap i skogsskötsel har styrelsen dessutom

dels utdelat 2,000 ex. af Skogsvårdsföreningens folkskrifter, dels anordnat

föredrag i skogsfrågor, däraf 10 på skilda ställen inom landstingsområdet

hållits af redaktören af tidskriften Skogvaktaren C. A. Gustafsson och

3:ne i sammanhang med småbrukarekurser af jägmästaren E. C:son Hal-

ler, och hafva flera däraf varit ganska talrikt besökta.

Fröklängning. Vintern iQii— 1912 var tillgången af tall- och grankott ringa och

beskaffenheten hos den förra mindre god och hos den senare dålig.

Uti styrelsens fröklängningsanstalt i Tuna har under året också utkläng-

ning endast skett af 44 kg. tall och 9,5 kg. granfrö.

Däremot är tillgängen af tallkott vintern 1912— 1913 någorlunda

god, dock ej obetydligt bättre i kustsocknarne än in i landet, och att

döma af årets blomning är fröår för tallen att förvänta äfven nästa år.

Grankott saknas helt och hållet.

Plantskolor. För att kunna tillgodose behofvet af plantmaterial har styrelsen 6

plantskolor, af hvilka de 3:ne större äro så belägna att länsskogvaktarna

kunna ägna dessa nödig skötsel och tillsyn.

Uti dessa plantskolor har under året utsatts 14,4 kg. tall-, 20,9 kg.

gran- och 7,7 kg. diverse frö.

Tillgängen af plantor utgjorde vid årets slut:
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Tallplantor 581,000 st.

Granplantor 1,016,000 .

Diverse plantor 16,500 »

Summa 1,613,500 st.

Plantskolan vid Västervik har under året utvidgats och ä densamma
uppförts materialbod.

Skogsvårdsstyrelsen, som bland sina viktigare uppgifter ansett vara SkogsoiHing.

att uppmuntra och understödja skogsodlingar och för detta ändamål

under vissa villkor beviljat kostnadsfri kultur å sädana kalmarker, hvilka

uppstått före 1905 och hvars ägare således ej kunna åläggas vidtaga

några skogsodlingsåtgärder, har äfven detta är beviljat dylik förmån.

På grund af ringa tillgäng af skogsfrö har styrelsen dock sett sig nöd-

gad inskränka den areal till hvars kultiverande sådant bidrag lämnas.

I anledning säväl häraf som på grund af att beträffande stora delar utaf

de äldre kalmarker, som ännu kvarfinnas, ägarna torde sakna håg eller

intresse för deras återställande i skogbärande skick, hafva årets kulturer

ä dylika marker något minskats mot föregående är.

Vid de skogsodlingar, som skett under skogsvårdsstyrelsens ledning,

hafva tjänstgjort, förutom länsskogvaktarna, 14 st. skogsplantörer, hvilka

haft 265 res- och förrättningsdagar.

Förteckning öfver af skogsvårdsstyrelsen bekostade skogsodlingar.

Rekvi-

ren-

Äteången af

Tallfrö

kg.

Granfrö

kg.

Fullst.

skogs-

odling

har.

Hjälp-

kullur

Norra Tjust

Södra Tjiist

Tunalän
Sefvede

Aspeland

10,6

7>8

10,3

6,6

189.370

88,825

28,000

54,000

72,725

27.3

12.7

35.°

23.7

16,5

2,0

lO.S

69 38,7
I

432,920
II

144,-
r

Vid dessa skogsodlingar hafva användts 704 mans-, 791 hjon- och

496 barndagsverken.

Af markägare eller afverkningsrätt-rinnehafvare, som enligt öfverens-

kommelser eller aflämnade förbindelser äro skyldiga verkställa skogsod-

ling har till 27 stycken lämnats biträde af plantor och försålts 19,6 kg

tall- och 23,2 kg. granfrö samt 37,000 plantor, hvarnied skogsodlats

omkring go,oo hektar.

Å af 4,^ skogsägare upplåten mark har vid planteringsdagar för

skolbarn fullständig skogsodling skett å cirka 32,00 och hjälpkultur ä
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15,00 hektar, livartill åtgått 10,2 kg. tall- och 18,9 kg. granfrö samt

79,700 plantor.

Dessutom hafva .skogsodlingar \erkställts af 8 skogsägare, till Inilka

utlämnats 13,0 kg. tall- och 18,1 kg. granfrö samt 32,400 plantor, hvar-

med skogsodlats omkring 42,00 hektar, hvarjämte de å några bruk och

egendomar vidtagna kulturätgärderna — omfattande såväl rödjning och

markberedning, därvid finnplogen kommit till användning, som sådd och

plantering — under året varit rätt stora och större än vanligt.

Sammandrag öfver utförda skogsodlingar är 1912.

Skogsfrö

Tall Sådd

har.

ring

har.

Norra Tjust

Södra Tjust

Tunalän
Sefvede .

.

Aspeland

Summa

32.«

73-6

55.=

I 1,2

37,3

35.°

11,2

20,9

198,600 <

I 13,850

196,600 57,850
41,300

j

7,500

54,200 I 6,300
68,300 11,000

99>3

132,0

28,0

125.5

34,0

181,9 [15,6 559,000

Plant''rjngs- •

daskar.

I likhet med föregående år har anordnats s. k. planteringsdagar i

och för folkskolebarns undervisning i de vanligaste skogsodlingsmeto-

derna, därvid styrelsen tillhandahållit frö och plantor samt biträde af

plantor kostnadsfritt. Uti sådana undervisningskurser hafva under året

vid 43 skolor inom 17 socknar deltagit go8 barn, däraf flera 2:ne

dagar.

För afdikning af för skogsbörd tjänliga vattensjuka marker visa

skogsägarne inom landstingsområdet ganska stort intresse och ehuru på

grund af skogsvårdskassans ställning styrelsen under de närmast före-

gående åren saknat medel att bevilja nya dikningsbidrag, har styrelsen

dock för att hålla intresset vid makt bekostat uppgörande af dikningsplaner

åt skogsägare, som därom gjort anmälan.

Som årets skogsvårdsafgifter varit större än de föregående årens

har styrelsen emellertid satts i tillfälle att i och för afdikning af sådana

marker, som för jämförelsevis godt pris kunna göras dugliga för skogs-

produktion, till ig markägare i dikningsbidrag be\'ilja kr. 3,829: 10, att

utbetalas sedan dikningsarbete blifvit nöjaktigt fullgjordt.

Utaf skogsägare, som under föregående åren beviljats afdiknings-

bidrag, har efter förrättade afsyningar till 9 st. utbetalats kr. 1,710: ig.
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1

Till förekommande af olämplioa och lagstridigt utförda afverkninj,rar BUrådt v„i

har skogsvårdsstyrelsen under detta är liksom förut genom såväl utde-
'*''-^"" '*"'"'•

lade som i ortens tidningar införda kungörelser låtit tiiikännagifva att

skogsägare, som önska erhålla anvisning och råd om skogens skötsel

eller biträde vid utsyningar och anordnande af fröträdsställning eller

gallring m. m. erhålla allt sådant kostnadsfritt under 2:ne dagar samt
för öfverskjutande tid mot lågt dagarfvode och hafva mera än något
föregående år skogsägarne begagnat sig af de förmåner, hvaraf de kunna
komma i åtnjutande.

Sålunda har begärdt biträde lämnats

(h-ls vid skogens skötsel och vård af länsjägmästaren å 20 egen

domar och gärdar och af länsskogvaktarna till 22 st. skogsägare,

dels vid utsyningar och utmärkande af fröträd m. m. af länsskog-

vaktarna som på dessa förrättningar an\ändt 2 1 1 dagar.

Som skogshandlare såsom för sig fördelaktigare föredraga att köpa
skogar utan att utstämpling och taxering förut skett, har detta nog till

följd att ej flera skogsägare än som sker begagna sig af det biträde,

som genom styrelsen kan erhållas.

Länsjägmästaren och länsskogvaktarna hafva under aret verkställt cppsikt öfrer

besiktningar ä 124 skogar, hvarest afverkningar .skett eller pågingo och skogslagens

hafva några af dessa besökts upprepade gånger. Beträffande de flesta

af afverkningarna hafva dessa dock befunnits vara af sådan beskaftenhet

att anledning saknats någonting åtgöra eller med stöd af skogslagen

kunnat åtgöras, utom att några af dem föranledt särskilda skrifvelser

från skogsvårdsstyrelsen.

I de fall afverkningarna utförts p;i sådant sätt att återväxten ansetts

äfventyrad har styrelsen i allmänhet af vederbörande affordrat skogsod

lingsförbindelse och endast när afverkningarne varit af större omfattning

eller skälig anledning eljest förelegat har föranstaltats om laga s)-n.

Sådana syner, däraf dock för en del ansökan om förordnande för

förrättningsman gjordes förra året, hafva hållits å hemmanen Gissemåla,

Tobo, Sjundekvill, Kvilla, Triabo och Äshult, ä hvilket senare ställe

jämväl utverkats afverkningsförbud, men har säkerhet sedermera lämnats

för de föreskrifna skogsodlingsåtgärdernas fullgörande.

Under året hafva träffats 6 öfverenskommelser och före dess slut

inkommit 23 skogsodlingsförbindelser, hvarigenom återväxten blifvit be-

tryggad å 431,50 hektar.

Såsom skogsvårdsstyrelsens räkenskaper för året närmare utvisa har Finanserna.

debet och kredit balanserat på Kr. 47,214:83 och .styrelsens ekonomiska

ställning den 31 december 1912 framgår af nedanstående tablå.

Skrgsvtirds/öremngens Tidskri/t iqij. Bilaga i. 6
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Tillgångar.

Innestäende i bank Kr. 23,732: 60
Fastigheter och byggnader » 9,050:00
Inventarier » 2,228: 70
Skogsfrö och plantor » 2,301:47
Fordringar och kassabehållning » 323:74

Kronor 37,636: 51
Skulder.

Beviljade men ej lyftade dikningsbidrag Kr. 8,431:30
Behållning: fastigheter, inventarier, frö » 13,580: 17

» återstående disponibla medel > 15,625: 04

Kronor 37,636: 51

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Såsom i förra årets berättelse framhölls öfverstiger skogsafverknin-

garne ej oväsentligt tillväxten på bekostnad af skogskapitalet, som också

årligen minskas, och någon ändring till förbättring har häri ej skett.

Denna öfverafverkning beror till stor del af att egendomar med sparad

skog i allmänhet tillhandlas af köpare i afsikt att genast realisera skogen

— aftärer som för våra skogars bestånd måste anses betänkliga. Önsk-

värdt skulle därför vara om något på lagstiftningens väg kunde åtgöras-

för att i någon mån motverka förenämnda ur nationell synpunkt osunda

spekulationsaftärer.

Ehuru skogsägare visserligen alltmera anlita skogsvårdsstyrelsen för

erhållande af biträde vid utsyningar och utmärkande af fröträd m. m.

bedrifvas dock, såsom vid skogsbesiktningarna iakttagits, afverkningarna

fortfarande ofta på ett allt annat än nöjaktigt sätt, i det att skogsbe-

stånden genom förstörande dimensionshuggning alltför hårdt utglesnas.

Efter sådana afverkningar befinna sig skogarne naturligtvis i ett

mindre tillfredsställande skick och någon skogsvård i syfte att höja till-

växten genom berednings- och rensningshuggningar samt beträffande

ungskogar genom lämpliga gallringar kommer sällan till utförande.

Skogarne hafva varit befriade från skadliga inflytelser, dock torde

böra anmärkas att märgborrar uppträdt rätt allmänt, särskildt inom

sädana tallskogsbeständ, som genomgåtts med afverkning eller äro be-

lägna i närheten af afverkade trakter.

Västervik i mars 191 3.

A Skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Gust. Boréll.

A. Fred. Kiuusc.
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Undertecknade, revisorer för granskning af skogsvårdsstyrelsens i

Kalmar läns norra landstingsområde räkenskaper och förvaltning under

år 1912, få efter fullgörandet af detta uppdrag häröfver afgifva följande

Revisionsberättelse:

Inkomster.
Behållning frän är 1911:

Innestäende ä bank 7,677:93
I kassan '89: 92 7,867:85

Anslag:

Statsbidrag till bestridande af styrelsens verksamhet ... 2,500: —
r):o till skogsodlingens befrämjande 1,541: —
Skogsvärdsafgifter 30,219: 01

Hushållningssällskapets anslag 2,000: — t6 260' 01

Inbetalda syne- och undersökningskostnader 497: 54
» skogsodlingskostnader 53^: 20

» fordringar 645: 43 1,681: 17

Ersättning för tröklängning 22:35
Försålda plantor och skogsfrö 401:29 425:64
Arrende för lägenheten Karlsro 80: —
Räntor 902: 16

Summa inkomster kr. 47,214:83

Utgifter.

Aflöningar 7,260:35
Styrelsens resor och traktamenten 935^9°
Tjänstemännens d:o 3,090:46 4,026:36

Skogsodling:

Kostnad för plantskolor 664:41
Inköp af kött 635: 12

» » frö och plantor 1,263: —
Kostnad för fröklängning 142:11

» » sådd och plantering 4,678:17 7,382:81

Dikning af försumpade skogsmarker 2,090:89

Tidskrifter, trycknings- och annonskostnader 602:15

Diverse omkostnader:

telefon 181:70

reparationer 47'^ °8

syner och skogsundersökningar 674:54

föreläsningar 219: 40

skogsvårdsstyrelsemötet ' ^')' —
utskylder 7°: 65

diverse 316: 78 2,053: 15

Inköp af inventarier 44: 80

Behållning till 19 13 :

Innestäende i bank -3,73-- 60

I kassan ^'111 ^3.754: 3^

Summa utgifter kr. 47,214:83
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Vid 191 2 års slut var ställningen:

Tillgångar.

Innestående i bank -i^lS-' ^o

Behållning af plantor: 581,000 st. tallplantor 575^ 60

1,016,000 » granplantor 786:70

16,500 » diverse plantor 54:62 1,416:92

» » kött: 21 hl. tallkott 110:70

2,30 hl. grankott 3^ 45 114:15

» ); frö: 13,2 kg. tallfrö 198: —
90 K granfrö 540: —
5,4 .. diverse frö 3^:4° 770:40

Utestående fordringar för frö och skogsodling 302: 02

Fastigheter: klängstugan i Tuna 5.000: —
lägenheten KarLsro 4>o5o: — 9,050: —

Inventarier 2,228:70

Kassabehållning 21:72

Summa kr. 37,636: 5 1

Skulder.

Ej lyftade, beviljade dikningsanslag 8,431:30
Behållning 29,205: 21

Summa kr. 37,636:51

Revisorerna hafva genomgått styrelsens protokoll, räkenskaper

med verifikationer och öfriga handlingar och därvid funnit allt i god

ordning.

På grund af hvad sålunda förekommit få vi tillstyrka full ansvars,

frihet för styrelse och räkenskapsförare för den tid revisionen afser eller

år 1912.

Västervik den 25 juli 1913.

G. Odencrants,
af Kungl. Maj:t förordnad revisor.

Carl F. Edholm, Karl J. Bengtzon,
landstingets revisor. hushållningssällskapets revisor.



Skogsvårdsstyrelsens inom Kalmar läns södra landstings-

område berättelse för år 1912.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

De enskilda skogarnas areal måste fortfarande upptagas till 306,745
hektar, däraf 231,141 hektar till skogsbörd duglig mark, till dess att

styrelsens rekognosceringsarbeten hinna afslutas, då den verkliga arealen

blir känd.

Hvad skogarnas skötsel beträffar ha under den korta tidrymden af

ett år naturligen inga större förändringar kunnat förmärkas, dock synes

skogsägarnas intresse på väg att väckas, i det att under året för skogars

skötsel och vård på grund af rekvisitioner användts 170 dagar mot 99
år igii och 93 är 1910. Afverkningarnas mängd synas hålla sig un-

gefär lika, da 181 stycken uppspårats och undersökts under såväl 1912

som 191 1, och någon minskning af lagstridiga afverkningar är tyvärr icke

att anteckna.

Hvad särskildt Öland beträffar synes nu den tid vara kommen, då

allvarliga åtgärder måste vidtagas, om dess skogar skola kunna skyddas;

dock har landets regering såväl genom enskilda personer som genom

vissa myndigheter blifvit uppmärksamgjord på denna vitala fråga.

Beträftande årets skogsodlingar kan man konstatera ett glädjande

uppsving för Öland med en siffra af 645,559 utsatta plantor mot 363,445

är 1911; för fastlandet ställa sig siffrorna ungefär lika för båda åren.

Utsådt frö är mindre är 1912 än 191 1, men detta är icke beroende på

bristande arbete och intresse, utan pä knapp frötillgång, hvarfbr en del

rekvisitioner måst öfverstå till 19 13.

Kulturerna, såväl nya som äldre, hafva under året lidit afsevärdt af

torkan under växtperioden på våren och försommaren, men dock har

resultatet i stort sedt blifvit bättre än väntadt var. Plantbestånden hafva

äfven skadats af ollonborren (Melolontha) och säckspinnarestekeln (Lyda

campestris), äfvensom å enstaka ställen af tallstekeln (Lophyrus pini) och

niärgborren (Hylesinus piniperda).
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På ett par ställen inom Ryssby socken har iakttagits toppsjuka på

30—40-åriga granar, dock på mycket små områden.

Nämnvärda stormskador och snöbrott hafva icke iakttagits. Skogs-

eldar hafva förekommit här och där, men utan betydelse utom utmed

järnvägen Torsås—Bergkvara, där ett större område afbränts; skogs-

vårdsstyrelsen har låtit upprätta protokoll öfver alla brandfält, stora så-

väl som små, och detta med hän.syn till eventuell skogsbrandsstatistik.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Styrelsens Såsom ordförande i styrelsen fungerade öfversten och kommendören

ninl bi"rädcn^- ^- ^^ult till dcD 5 februari, då han hastigt afled; till hans efterträdare

m. m. utnämnde Kungl. Maj:t godsägaren Gustaf Genberg på Ljungbyholm,

hvars förordnande skulle räcka till den i januari 19 14. Ledamöter un-

der året voro desamma som under föregående år, riksdagsmannen m. m.

P. O. Lundell på Ebbetorp, vald af landstinget, med suppleant landt-

brukaren \\. Nilsson i Aby, och domänintendenten Wilhelm Liedholm

på Sundtorp, vald af hushållningssällskapets förvaltningsutskott, med
suppleant majoren m. m. Fr. Mannerskantz på Värnanäs.

Under året hafva i Kalmar hållits 6 styrelsesammanträden, däraf två

ordinarie den 9 mars och den 2 1 december.

Ordföranden har tillsammans med länsjägmästaren företagit en in-

spektionsresa på Öland ; se B/7. n:o i. Styrelsen i sin helhet företog

under dagarna 28, 29 och 30 augusti en inspektionsresa på Kalmar läns

fastland, hvars ändamål framgår af Bil. n:o 2.

Såsom länsjägmästare tjänstgjorde under året fortfarande e. jägmä-

staren Uno Danielson, som dels skött de löpande göromålen på expe-

ditionen samt beredt ärendena till styrelsens sammanträden och dels verk-

ställt de tjänsteresor, som varit nödvändiga och hvilkas ändamål framgår

af nedanstående sammanställning:

Resans ända
datjar

förrättnings-

ställen

Besiktningar af afverkningar m. m 30 84
Kontroll vid skogsodlingar 12 26

» *> rekognosceringar
1

2 3

Råd och anvisning om skogens vård 7 ^

Skogsundervisning 14 2

Diverse arbeten 19 41

Deltagande i styrelsens inspektionsresor 6 16

Resedagar 3
—

Summa
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Diariet för året upptager 549 nummer med 555 inkomna och 422

utgångna skrifvelser; härförutom hafva inkommit c:a 350 och afsändts

c:a 400 smärre meddelanden och brefkort samt rapporter.

Kassörsbefattningen har under året såsom förut uppehållits af regi-

stratorn i Riksbankens afdelningskontor i Kalmar Gunnar Sahlberg.

Såsom juridiskt ombud har fungerat v. aLiditöreii Olof Swensson i

Kalmar.

Hos styrelsen äro anställda en förste länsskogvaktare och fyra läns-

skogvaktare, hvilkas tjänstgöring utom hemmet framgår af nedanstående

tabell

:

törrattnings-

ställen

Besiktning af afverkningar

Skogsodlingsarbeten

Biträde vid skogens vård och afverkning

Rekognosceringsarbeten

Biträde vid syner enl. § 2

Besiktning af plantskolor och inspektion af kulturer

Diverse arbeten

Summa

12S

173
170

244

7

9

139

181

56
70
162

7

S70

I likhet med föregående är har styrelsen prenumererat på 250 år-

gångar af Skog.svårdsföreningens folkskrifter, hvilka utdelats till intres-

serade personer inom landstingsområdet.

Enligt styrelsens beslut har länsjägmästaren under året vid Höga-

lids landtmannaskola meddelat undervisning i skogsvård, såväl teoretiskt

genom lektioner och skioptikonbilder som praktiskt genom exkursioner;

äfvenledes har länsjägmästaren hållit en föreläsning med skioptikonbilder

vid Ölands Folkhögskola.

Styrelsen har under året träifat öfverenskommelse om upplåtande Skogsodling.

af tvenne mindre kulturfält, ett i Gillberga, Persnäs socken på Öland,

och ett i Århults by i Ålems socken pä fastlandet, hvilka skola vara

färdigkultiverade inom 5 år och till hvilkas inhägnande styrelsen tillsläppt

stängsel.

På de förut befintliga kulturfälten hafva kulturerna under året fortsatts.

Villkoren för tillhandahällande af frö och plantor åt rekvirenter hafva

varit desamma som under närmast föregående år.

Årets skogsodlingsarbeten fortgingo under april, maj och juiii må-

nader samt på Bläsingefältet på Öland äfvenledes i september. Kultur-

arbetena kontrollerades af länsjägmästaren och förste länsskogvaktaren
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samt leddes af länsskogvaktarna och 1 3 stycken plantörer, af hvilka de

förra använde 173 och de senare 343 dagar.

Sammandrag öfver utförd skogsodling.

Område
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Af Styrelsen fastställda bestämmelser angående vissa fria dagar för JUirädf z,j

rekvirenter rörande alla slags skogsvärdsarbeten gälla fortfarande utan
'*"'?"" ''"'''*

,
och af-ierk-

andrmgar; s. k. öfverdagar kunna fortfarande erhållas mot en afgift af ytlng.

kr. i: 50 pr dag.

Af skogvaktarna på grund af rekvisitioner använda dagar för sko-

gens vård och afverkning uppgingo under året till 1 70.

Utaf de af länsjägmästaren och länsskogvaktarna under året besik- Vppsikt å/ver

tigade 1 8 1 stycken afverkningarna befunnos omkring fjärdedelen förda
'*X//W^"rf

*

på lagstridigt sätt; rörande de flesta har dock lyckats att träffa godvillig

öfverenskommelse, men på nedanstående 7 hemman har syn enligt § 2

måst verkställas:

Öfraby n:o 4 i Söderåkra socken

Gårdsryd Litt. Db i S:t Sigfrids »

» » Da i » » »

Ödebo i Dörby »

Stjernemo i Kristvalla »

Fredrikslund i Voxtorps »

Siggesbo m. fl. i Torsås och Söderåkra socknar,

med en sammanlagd påsynad areal af 31,05 har lagstridigt afverkad mark.

Hvad beträffar synen på Siggesbo m. fl. hemman har den päsynade

arealen 11,66 har uppkommit genom skogsbrand utmed järnvägen Torsås

—Bergkvara, af allt att döma förorsakad af Östra Blekinge järnväg, och

har styrelsen genom att begära syn på detta område velat skapa ett pre-

judikat, då det angående dylika fall icke finnes något fullt tydligt stail-

gande i lagen om vård af enskildes skogar.

Under året har rättegång angående lagstridig afverkning anhängig-

gjorts mot C. J. Boman i Ekenäs om Vs mtl. n:o 2 Björkshult i Fager-

hults socken, och P. A. Johansson, Gårdsryd, S.t Sigfrid, ang. Gårdsryd

Litt. Db i S:t Sigfrids socken.

Hos högsta domstolen äro hvilande målen mot N. A. Bondesson,

Strömsnäs Bruk, ang. Ruda egendom i Högsby socken, och mot Oskar

Larsson, Verlebo, ang. '732 och Va mtl. Veriebo n:o 3 i Långemåla

socken.

Genom länsskogvaktarnas rekognosceringsarbeten har under året kart- Å'Ho^ws-

, I j 1 f cfritigar.

lagts och taxerats Bäckebo socken, med en sammanlagd areal tor en-

skildes skogar af 17,607,24 har, fördelad på 162 hemman och hemmans-

delar.
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Skogsvårdsstyrelsens kassasammandrag år 1912.

Influtna medel:

Statsanslag 2,5°o- —
Skogsvårdsafgifter 33>42 8: 11

Räntor 1,026: 61

.Skogsupplysning 13- 5°

Skogsodling 2,624: 21

Biträde vid skogens vård och afverkning 28: 50

Syneförrättn. enl. § 2, laga åtgärder 635: 99

Inventarier 3°- —
Återburna förskott 225: —
Diverse inkomster 82: 26

Uttag frän giro 25,029: 47

» » sparkasseräkning i.37°' 82

Kr. 66,994: 47

Upplupna räntor pr '^^/^z
5^6: 01

Summa Kr. 67,520: 48

Utgifna medel:

Skogsupplysning 242: 30

Skogsodling 7,864: 1

1

Biträde vid skogens vård och afverkning 354- S^

Syneförrättning enl. § 2, laga åtgärder 427: 65

Öfriga förvaltningsutgifter 4i944- 99

Aflöningar 10,115: 17

Inventarier 57^:

Inköp af »Skogsgård» 2,600: —
Förskott 225:

Diverse 94: 50

Bankräkning 39i55°: -3

Kr. 66,994; 47

Upplupna räntor godtgjorda bankräkn 5 -6: 01

Summa Kr. 67,520: 48

Räkenskaperna balansera den 31 dec. 1912 enl. följande tablå:

Behållning frän iir igii 29 570: 56

Inkomster:

Statsanslag 2,500: —
Skogsvårdsafgifter 33i428: 11

Räntor i.SS^: 62

Diverse inkomster 82: 26 -5^1562: 99

Summa Kr. 67,133: 55
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Utgifter:

Skogsupi»l)sning 228: 80

Skogsodling 5,224: 62

Biträde vid skogens värd och afverkning 326: 02

.Syneförrättningar enl. § 2, laga åtgärder 37: 52

Öfriga förvaltningskostnader 4,944: qg
Aflöningar 10,1 15: 17

Afskrifning ä inventarier 197: 86 21074: 08

BehåUniiig till år igij 46,058: 57

nämligen

:

Skogsodlingskostnader 908: 31

Syneförrättningar enl. § 2, laga åtgärder 661: 65

Inventarier 2,037: 36

Diverse 94: 5°

Giroräkning 2,396: 39
Deposition 28,025: —
Sparkasseräkningar 9,3351 3^

»Skogsgård», fastighet 2,600: — 46,058: 57

Kalmar den 31 dec. 1912.

Å skogsvårdsstyrelscns vägnar:

Cust. Genberg.

Uno Danielson.
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Bil N:o I.

Protokoll tordt vid Kalmar läns södra

skogsvärdsstyrelses ordförandes och länsjäg-

mästares inspektionsresa till Öland den ii,

12 och 13 juli 19 1 2.

Inspekterades kulturfältet på »allvarsmarker», tillhörande norra och södra

Bredinge byar inom Kastlösa socken. På fältet hade under våren utplanterats

40,000 plantor och utsätts '/a kg. tallfrö; resultatet af planteringen var godt,

i det att 80 å 90 "/„ syntes hafva gått till, men däremot var resultatet af

sådden mindre tillfredsställande, då blott c:a 25 »/„ grott. Sådden företogs

såsom försök på bymännens enträgna framställning.

Det af styrelsen bekostade stängslet var tillfredsställande uppsatt, utom

beträfifanda c:a 20 meter intill en stenmur på västra och södra sidorna, hvarest

de pä allvaret betande kreaturen och hästarna trängt ned stängslet. Den på
stället sig uppehållande byordningsmannen fick tillsägelse att låta bymännen

på egen bekostnad på dessa ställen uppföra stenmur.

Inspekterades kulturfältet inom Bläsinge och Dörby byar i N:a Möckleby

socken. 19 11 års plantering var jämförelsevis lyckad trots den svåra torka

som inträffade under året, i det att omkring 50 % hade gått till. Sådden

var emellertid sä godt som misslyckad. De banksianatallar som utsattes på

försök syntes alla vara vid lif utom de som förra året sveddes af eld från

järnvägen.

1912 års plantering var mycket lyckad, då omkring 85 % voro vid lif.

Det förra året uppsatta stängslet syntes vara i bästa skick och väl un-

derhållet.

Besöktes och fotograferades en inom Norra Möckleby belägen c:a 30-

ärig tallkultur, verkställd under hushållningssällskapets ledning.

§ 4.

Besöktes och fotograferades kulturer vid Sörby i Gärdslösa, omkring

7 och 10 år gamla och utförda af August Persson i Fridsborg, Störlinge.

Dessa kulturer äro otvifvelaktigt de vackraste på Öland.

§ 5-

Inspekterades kulturfältet vid Lindby, hvarvid utröntes att de på försök

utsatta hvitgranarna gått synnerligen väl till; för öfrigt var kulturen i det

stora hela mycket lyckad, i det att 70 å 80 % gått till.

Som ofvan:

Uno Danielson.
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////. N:o 2

Protokoll \i(l ins])ektionsresa ined skogs-

vårdsstyrelsen inom Kalmar läns södra lands-

tingsområde den 28, 29 och 30 augusti 1912.

§ I.

Den 28 augusti.

Ingehtorp: ^'id besöket ])å dessa skogar konstaterade styrelsen riktigheten

af det af personalen anmärkta förhällandet, att skogsodlingarna eftersättas i

viss grad i förhällande till de stora kalniarkerna, som nu förefinnas och inom
närmaste tiden komma att uppstå; med anledning häraf anmodades länsjäg-

niästaren att tillställa skogsförvaltningen en skrifvelse, hvari dessa missförhål-

landen anmärkas, jämte uppmaning att låta skogsodlingarna gä raskare för sig

än hittills skett.

De verkställda kulturerna inspekterades och hefunnos vara medelmåttiga,

hvarför hjälpkulturer framdeles komma att erfordras.

Aihidts by: Henunansägarna i byn hade kallats att sammanträfta med
styrelsen, men endast tvenne hade tillstädeskommit, den ene jämväl som om-
bud för en tredje byman. Med dessa uppgjordes om skogsodling af enbac-

karna pä ömse sidor om Kalmar—Berga järnväg, med villkor att styrelsen

bekostade all stängselträd som komme att åtgå; kontrakt med närmare be-

stämmelser skulle länsjägmästaren upjigöra och öfversända till vederbörande.

Den 29 augusti.

Stora Hanåsii ; Den på hemmanet är 1906 liedrifna skogsafverkningen

afsynades, hvarvid befanns att största delen var i stort behof af röjning och

kultur; endast på den sydvästra delen hade uppkommit själfsädd från befint-

liga fröträd. Ägaren uppsöktes och ålades att kommande vår röja och skogs

odla minst hälften af befintlig kalmark.

Förut verkställda kulturer befunnos vara ganska dåliga och tarfva kraftig

hjälpkultur.

Berga gård: En del af skogsmarken genomrestes och besågs utan vidare

anmärkning.

§ 5-

Ruda gård: På Äsebo utmark verkställd skogsodling befanns hafva gått

ganska bra till men skadades afsevärdt af pä hyggena ymnigt vä.xande bräken-

vä.xter, hvilka torde böra bortföras närmast groparna för att i någon mån un-

derhjälpa kulturen.

På hufvudgärden i Ryttaremon verkställd skogsodling befanns delvis hafva

gått dåligt till, hvarför kraftig hjälpkultur kommer att behöfvas om ett par

är. Mot röjningen gjordes ingen annan anmärkning än att väl mycket mar-

buskar och skadade granar kvarstodo pä rot.
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§ 6.

Den 30 augusti.

Nannerum: Pä den afverkade trakten hade kvarlämnats ett synnerligen

vackert fröträdsbestånd, men det oaktadt hade verkställts kultur 332 tunnland

innevarande år, hviiken hade gått mycket väl till.

Frcdrikshind : På lagstridigt afverkad mark hade verkställts skogssädd, som
dock gått mycket dåligt, och som nuvarande ägaren vägrar att fortsätta kul-

turen, anmodades länsjägmästaren att begära syn pä gården, därest ej ägaren

förbinder sig att instundande vår låta utföra nödig hjäljiplantering.

Igellösa: På sex stycken utlagda åkerlappar hade åren 1902, 1906, 1908
och 1909 utförts plantering med tall och något gran; samtliga kulturer hade

lämnat ett synnerligen godt resultat, särskildt den frän 1906, hviiken är af

den beskaffenhet att dess make icke på många ställen torde kunna uppletas.

§ 9-

Resby : Ar 191 1 hade besätts 4 har mark med tall och granfrö; denna

kultur hade lämnat ett synnerligen tillfredsställande resultat och hör till de

bästa, som kunna framvisas.

Innevarande år har besätts en areal af 4,5 har, men denna sådd har åt-

minstone traktvis lämnat ett underhaltigt resultat, hvarför kraftig hjälpsädd

framdeles måste verkställas.

Vxneberga: Vårens plantering har gifvit ett medelmåttigt resultat, hvarför

hjälpkultur erfordras.

En pä gärden befintlig själfsådd har varit synnerligen vacker, men är nu

ganska tynande, sedan den för ett år sedan var angripen af s. k. »skytte».

fJredvid denna själfsådd finnes en- plantering, som är mycket vacker och af-

sevärdt kraftigare, men ett år yngre.

Norra Hagbv : Vårens planteringar ha gått mycket dåligt, samt besväras

afsevärdt af gräsväxt; med de kulturmetoder, som kunna ifrägakomma i stor

omfattning, finnes här ingen annan möjlighet att få marken skogbeväxt än att

årligen fortsätta med hjälpkulturer, hvarvid särskildt iakttages att groparna

göras mycket vida.

Bnttorp: Hvad som sagts om Norra Hagby gäller till alla delar om detta-

hemman.

Kalmar den 30 augusti 191 2.

Uno Danielson.
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Bil. N:o 5.

Förslag till inkomst- och utgiftsstat år 1913.

Tillgångar och beräknade inkomster.

Innestäende i banker 40,545: 93

Fröbehållning

:

9,50 kg. tallfrö 151: 73

9,14 » » a 12 kr. 109: 68

31,95 » granfrö ä 4 » 127: 8° 389: 21

356 st. diverse plantor 10: — 399: 21

Statsbidrag är 1913 2,500: —
Skogsvårdsafgifter (beräknade) 20,000: —
Räntor 1,200: — 23,700: —
Utestående fordringar, frö m. m. 509: 10

i, » syner enl. § 2 661: 65 1,170: 75

Beräknad inkomst af förut inköpt frö i>5o°: — 2,670: 75

Summa kronor 67,315: 89

Beräknade utgifter.

Aflöningar till länsjägmästare, kassör, juridiskt ombud,

länsskogvaktare och plantörer 10,570: —
Rese- och traktamentsersättningar:

Till styrelsen 1,000: —
» revisorerna 100: —
» länsjägmästaren 1,500: —
» skogsvärdskommittéerna 50: —
» länsskogvaktarna 3,5°°: —
» I plantor 150: —
» 10 extra plantörer 1,000: — 7,300: — jy 870:

Plantskolor 300: —
Biträden vid plantskolor ' 150: —
Skogsodlingskostnad 8,000: — 8,450: —
Hyra för expeditionslokal m. m 500: —

Transport kronor 26,820: —
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'J'rans|]oit kronor 26,820: —
Inköp af undervisningsmateriel 100: —
Prenumeration, annonser, tryckning 400: —
Diverse, samt utgifter för skogsmark 1)95°: 89 2,9^0: 80

* Kronor 29,270: 8g

Beliallning till är 1914 38,045: —
Summa kronor 67,315: 89

Kalmar den 21 december 1912.

Gust. Genberg.
(Jrdtöramle.

P. O. Lunden. Wilh. Liedholm.
L;indstinj;els ledamot. Hushallningss:dhka|iets ledamot.

Unii Danichon.

Skogmhds/oreiungens Tidskrift IglJ. bilaga
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Undertecknade, förordnade att granska skogsvårdsstyrelsens i Kal-

mar läns södra landstingsområde redovisning för dess förvaltning under

år 1 91 2, få efter fullgjordt uppdrag afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster.

Behållning frän igii.

Innestående i banker 26,080: 80

Inventarier 1,689: 22 27,770: 02

Frölager och tallplantor 736: 43

Utestående fordringar för frö 156: 60

* syner 9°?: 5' 1,800: 54 29,570: .^6

Statsanslag 2,500: —
Skogsvärdsafgifter 33,428: 11

Räntor i,SS2: 62

Diverse inkomster 82: 26 37,562: gq

Summa kronor 67,133: 55

Utgifter.

Skogsupplysningar 228: 80

Skogsodling 5,224: 62

Biträde vid skogens värd och afverkning 326: 02

Syneförrättningar 37: 52

Öfriga förvaltningskostnader 4>944: 99
Aflöningar 10,115: 17

Afskrifning å inventarier 197: 86 21,074: 98

Behållning till /p/j.

Skogsodlingskostnader 908: 31

Syneförrättningar (laga åtgärder) 661: 65

Inventarier 2,037: 36

Skogsgärd i Kranklösa 2,600: —
Diverse 94: 50

Innestående i banker 39,75^: 75 46,058: 57

.Summa kronor 67,133: 55

Skogsvårdsstyrelsens protokoller och redovisning med vid den se-

nare fogade verifikationer hafva vi granskat och då vi därvid icke funnit

något att anmärka få vi tillstyrka full ansvarsfrihet för 191 2 års förvalt-

ning. Kalmar den 21 juni 19 13.

Carl Fransen. O. Trägårdh.
Af Kungl. Maj;t förordnad revisor. Hushållningssällskapets ombud.

G. A. Kindberg.
Landstingets ombud.



Skogsvårdsstyrelsens inom Gotlands län berättelse

för år 1912.

Finanser.

Skogsvårdsstyrelsens finanser under år 191 2 framgå af följande ut-

drag ur skogsvårdsstyrelsens räkenskaper för sagda är:

Debet.

liigåeiii/c balans.

Behållning, å bank innestående 428: 41
» kontant i kassan 778: 19 j 206: 60

Inventarier 887: 70 2,094: ^o

Iri/;otin/i'i:

Anslag:

Statens anslag till bestridande af kostna-

derna för uppehållande af skogsvårdssty-

relsens verksamhet 7,500: —
Statens anslag fcir skogsodlingens befräm-

jande 1,156: —
Landstingets anslag för skogsodlingens

beträmjande 1,500: — 10 156:

Skogsvärdsafgifter 1,140: 60

Försålda plantor och frö 480: 75
Andel i böter, virkesersättningar samt rättegångskost-

nader 346: 31

Räntor 148: 87 ,2,272:53

Oiii/öriiig.

Värdet af under året tillkomna inventarier 825: 65

Summa kr. 15,192:48
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Kredit.

Utgifter.

Löner 6,200: —
Rese- och traktamentsersättningar till skogsvårdsstyrel-

sen, skogsvårdskommittéerna samt tjänstemännens iit-

synings- och skogsvårdsarbeten 2,685:04
Skrifbiträde 259: 18

Inventarier och verktyg 486: 65

Inköp af skogsfrö, skogsplantor och kött 611: no

Centralplantskolan 63g: 59
Transport af plantor, frö och redskap 14: 15

Aflöning åt extra plantörer och skogvaktare 282:90
Kurs för utbildande af skogsplantörer 79: 80

Folkskolornas planteringar 179:35
Inköp af broschyrer och dylikt 16:60
Annonser, tryck, skrifmaterial 5'°: 25

Telefonafgifter, telegram, skogsvårdskommittéernas post-

porton, diverse frakter 145: 86

Diverse utgifter 45^: 59 12,569:86

Omföring.

Afskrifning å inventarier 12: 85

Utgående balans.

Behållning:

å räkning med A. K. Gotlands Bank 203:89
kontant i kassan 705:38 909:27

Inventarier 1,700: 50 2,609: 77

Summa kr. 15,192:48

Härförutom funnos hos skogsvårdsstyrelsen vid 191 2 års utgång

brvarade skogsodlingshypotek till ett sammanlagdt belopp af kronoi

!2,903: 80 mot kronor 14,070: — vid föregående års slut.

Af det under skogsvärdsstyrelsens vård stående anslaget till plan-

teringar å Afvanä.set har under året till planteringsstyrelsen utanordnats

640 kronor. Vid årets slut funnos af anslaget kronor 914:62 innestä-

ende å sparkasseräkning med A. B. Gotlands Bank.
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Af de depositioner, som för utförande af skogsodling efter skedd

nfverkning å enskildas lieminan ställts till skogsvårdsstyrelsens förfo-

gande, hafva kronor 735: — för ändamålet användts.

Skogsvärdsstyrelsen har vid sammanträde i december igi 2 fastställt

följande

Inkomst- och utgiftsstat för år 1913.

Inkomster.

Beräknad behållning frän är 1912 850: —
Anslag förslagsvis 10,100: —

-

Skogsvärdsatgifter » ' 2,500: —
Försäljning af plantor » 150: —
Räntor » 100: —

Summa kr. 1 5,700:

Utgifter.

Löner 6,200:

Kese- och traktamentsersättningar till skogsvårdsstyrelsen, skogsvårds-

kommittéerna samt tjänstemännens utsynings- och skogsvärdsar-

beten, förslagsvis .. 2,800:

Skrifbiträde, förslagsvis 250:

Inventarier och verktyg, förslagsvis . ... 100:

Skogsfrö o. dyk, förslagsvis 1,000:

Centralplantskolan, förslagsvis 700:

Kostnader för transport af plantor m. m.. förslagsvis 50:

Aflöning åt extra plantörer och skogvaktare, förslagsvis 400:

Folkskolornas planteringar, förslagsvis 250:

Inköp af broschyrer o. dyk, förslagsvis 50:

.Xnnonser, tryck och skrifniaterial, förslagsvis 5°°'

Telefonafgifter, telegram, skogsvärdskommittéernas postporton, frak-

ter, förslagsvis -°°'

Disponibla medel för bidrag till enskildas skogsvärdsarbeten eller

dyl., förslagsvis 1,000:

niverse och oförutsedda utgifter -°°-

Sunnna kr. i 5,700:

De enskilda skogarnas inom länet tillstånd och skötsel.

Sedan skogsvårdsstyrelsens förut\arande ordförande, landshöfdingen SkogsvarJssi^^

m. m. Karl Rydin i september 19 12 aflidit, har Kungl. ]\Iaj:t till ord- "Jm.ainm^^.

förande i skogsvårdsstyreLsen för tiden till och med utgången af år 191 3



SKOGSVARDSSTVRELSERXAS BERÄTTELSER I 9 1

Skogsvårds-

k\->m77iittc'crna

Samvian-
iräden.

Personal oi h

tjänsteförvall-

förordnat förste landtmätaren, öfverstelöjtnanten m. m. Carl Bolin, hvil-

ken jämväl under förra delen af året vid förhinder för ordinarie ordfö-

randen enligt nådigt uppdrag ledt skogsvårdsstyrelsens förhandlingar.

I öfrigt är skogsvårdsstyrelsens sammansättning oförändrad.

I sammansättningen af de för tiden intill den i juni 1914 tillsatta

skogsvårdskommittéerna, öfver hvilka förteckning finnes införd i föregå-

ende års berättelse, hafva förändringar ägt rum inom följande skogsvårds-

kommittéer:

Hall: efter aflidne landibrukaren Johan Östergren i Norrbys har å

kommunalstämma valts landtbrukaren Johan Österdahl i Medebys;

Hcjdchy: efter från kommunen afflyttade landtbrukaren Viktor Ha-

nell i Hejdungs har å kommunalstämma valts landtbrukaren Herman
Klingvall i Tibbles;

Stenkumla: efter från kommunen afflyttade landtbrukaren Karl Eriks-

son i Homa har skogsvårdsstyrelsen utsett fo)kskolläraren Gustav Ene-

qvist, hvilken jämväl valts till ordförande inom kommittén.

Under året hafva hållits 9 sammanträden, nämligen den 13 januari,

13 februari, 5 mars, 15 april, 30 maj, 13 augusti, 2 oktober, 2 och 16

december.

Länsjägmästaren har under året handlagt 121 förrättningar under

142 rese- och förrättningsdagar. Af förrättningarna hafva 93 afsett ut-

syning eller undersökning jämlikt 4 § af skogslagen 14 inspektion och

ledning af skogsodling, 10 uppgörande af skogshushållnings- och dik-

ningsplaner samt konsultation i skogsskötsel, 4 kontroll af afverkningar

m. m.

Länsskogvaktaren har under året haft 160 rese- och förrättningsda-

gar af hvilka 110 för biträde vid utsyning, samt stämpling, 19 för be-

vakning, där sådan ej kunnat ske i samband med annan resa, 23 för

skogsodling, 8 för biträde vid uppgörande af .skogshushållnings- och diknings-

planer, gallring, markberedning m. m.

Såsom extra skogvaktare och plantörer hafva 6 personer varit an-

ställda under sammanlagdt 97 dagar, hvaraf för biträde vid uLsyning

och bevakning 32, för skogsodling, markberedning m. m. 6,5.

Tjänsteexpeditionen har liksom föregående år varit förlagd till läns

jägmästarens bostad och skötts af länsjägmästaren med tillfälliga biträ-

den. Länsjägmästarens ordinarie rådfrägningstid har varit lördagar kl.

10— 3. Till expeditionen hafva inkommit 1,471 diarieförda skrifvelser

och afgått c:a 1,700 skrifvelser och resolutioner samt c:a 600 brefkort

och andra försändelser.

Länsjägmästaren har under tiden 4— 9 augusti deltagit i en skogs-

studieresa inom Jönköpings län.



GOTLANDS LÄNS LANDSTINGSOMRÅDE. IO3

Under afverkningsäret i/„ 'Qn—
"V-,

'9^2 hafva af skogsvårclssty- Afverki.

relsen behandlats 1,262 ansökningar om skogsafverkning eller förfogande

öfver virke. Dessa ansökningars fördelning på olika socknar, deras be-

skaftenhet och behandling åskådliggöres genom närslutna sammandrag,

bil. A.

Af nämnda sammandrag framgår, att skogsvårdsstyrelsen i 121 fall

föranstaltat om utsyning eller undersökning på marken och i fråga om
beslut i ärendena i 109 fall lämnat tillstånd till afverkning i enlighet

med utsyning, i 1,099 ^^11 lämnat tillstånd till afverkning utan särskilda

bestämmelser, i 24 fall reglerat afverkningen genom särskilda föreskrifter

eller inskränkningar, i 5 fall efter föregående undersökning afslagit an-

sökningarna. 8 ansökningar hafva förklarats icke till någon åtgärd un-

der året föranleda, och 17 ansökningar hafva återkallats, afskrifvits eller

öfverförts på följande afverkningsår. I 10 fall har styrelsen jämlikt i §

af skogslagen ansett sig böra föreskrifva vissa åtgärder för återväxtens

betryggande efter skedd utsyning och afverkning. I 10 fall, där ansök-

ningarna afsett förfogande öfver virke på grund af tillämnad uppodling

af skogsmark, har jämlikt styrelsens beslut af resp. sökande lämnats sä-

kerhet, afseende områdets återställande i skogbärande skick, därest an-

mäldt odlingsföretag efter verkställd afverkning ej skulle komma till

stånd. Totalarealen af de områden, i fråga om hvilka säkerhet för od-

lingens fullgörande infordrats, uppgår till 50 hektar.

Ansökningarnas fördelning å olika socknar ställer sig i hufvudsak

som under föregående år. Största antalet ansökningar uppvisar Gothem

socken med 55, därnäst Eksta med 42.

Väderleken under vintern 191 1— 191 2 var i allmänhet lämplig för

skogskörslor genom det goda och jämna slädföre, som var rådande i

skogarna under större delen af januari och februari månad. Afverk-

ningarna blefvo härigenom större än föregående år. På afverkningarnas

storiek torde äfven hafva inverkat sommartorkan 191 1 med dess för jord-

brukaren minskade skördar. Under afverkningsåret 191 1
— 191 2 hafva un-

der 109 utsyningsförrältningar utsynats c:a 103,500 träd med en kubik-

massa af c:a 36,500 kubikmeter mot resp. 64,000 träd och 25,000 kbm.

under föregående år. Totala saluafverkningen inom länet under afverk-

ningsåret 1911— 1912 kan beräknas till 58,600 kbm., med ett nettovärde

af cia 439,500 kronor mot resp. 48,000 kbm. och 363,300 kronor under

föregående år. Af det försålda virket torde c:a 8,300 kbm. härröra

sig från till åker uppbruten eller afsedd mark med en areal af c:a 175

hektar.

I"ör afverkningsärenden, inkomna under afverkning.såret Vo 1912—

"/.i 1 913, redogöres i nästkommande årsberättelse. Dock kan redan nu
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Skogsodling

och öfriga

skogsviirds-

ats^ärdcv.

sägas, att de handlagda utsyningsförrättningarnas omfattning varit ännu

större än förut i det att c:a 117,000 träd med en kubikmassa af c:a

44,500 kbm. utstämplats.

Trävaruexporten från länet, som under år 191 1 utgjorde g,Soo

kbm., uppgick år 1912 till 11,553 kbm. förädladt virke, h\araf 7,085

kbm. sägadt virke, hufvudsakligen plank, 4,174 kbm. slipers samt 294
kbm. kastved o. dyl. Under året infördes till Gotland, enkanneligen

Visby, c:a 3,000 kbm. sågad vara och 7,000 kbm. ved.

Besvär öfver skogsvårdsstyrelsens beslut i afverkningsärenden hafva

ej förekommit.

Under året har endast en person blifvit vid vederbörande härads-

rätt åtalad och dömd för olaglig skogsafverkning. I ett mål, som \id

årets början hvilade i Svea hofrätt, har hofrätten aikunnat fällande ut-

slag, öfver hvilket svarande anfört besvär hos Kungl. Maj.t Detta

jämte ett äldre mål hvila sålunda vid årets slut i högsta domstolen.

Liksom föregående år har skogsvårdsstyrelsen afgiftsfritt tillhanda-

hållit enskilda skogsägare plantor och frö af våra vanliga skogsträd samt

skogsodlingsredskap, och har skogsvårdsstyrelsen jämväl lämnat sakkun-

nigt biträde af styrelsens plantörer utan annan kostnad för rekvirenten

än tillhandahållande af kost och logis.

Aret igi2 var på det hela taget på grund af den för Gotland o\an-

ligt rikliga nederbörden under våren och försommaren ett för skogskul-

turer gynnsamt år, men ett barometermaximum med ihållande torka och

solsken under hela juli månad inverkade menligt på årsplantorna, som

på grund af den föregående nederbörden icke sträckt sina rötter på

djupet och följaktligen voro mera känsliga för torka. På lågt och sid-

ländt belägna skogsodlingsplatser har äfven det myckna regnandet un-

der senare halfåret gjort skada.

Då nederbördsförhållandena alltid hafva en stor och direkt inverkan

på skogsodlingarnas resultat — liksom på skogsväxten i allmänhet, sär-

skildt årskottens längd — kan följande sammanställning af nederbörden

på Gotland under år 191 2 vara af intresse:

Nederbörd i millimeter.

År 191 2
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Af sammandraget, bil. B., framgår att skogsodlingarna under år 1912

haft betydligt större omfattning än föregående år. Sålunda utsattes ä

enskildas hemman 311,200 plantor å 52 hektars ai-eal mot resp. 23 1,600

plantor å 35 hektars areal under år 191 1. Af de utsatta plantorna

voro 241,200 tall, 40,850 gran, 4,050 silfvergran, 18,800 lärk och 6,300

bok. Skogssådden, hvilket skogsodlingssätt på Gotland har föga an-

vändning, omfattade enda'it c:a 1 1 kg. tall- och granfrö å en areal af

c:a 10 hektar. Sammanlagdt hafva sålunda 62 hektar skogsodlats.

I ofvanstående äro inberäknade de skogsodlingsarbeten, som å flyg-

sandsfälten på Afvanäset af Fårö utförts med tillhjälp af särskildt an-

slag. A Afvanäset hafva sålunda utplanterats 40,000 tallplantor och

125 asp, hvarjämte gjorts försök med tallsädd inuti sandrörstuTvor. I

plantskolan å Afvanäset har utsatts 2 kg. tallfrö och omskolats 20,000

tallplantor. För årets anslag hafva dessutom utsatts 25,000 sandrörs-

plantor, hvarjämte verkställts täckning af sandbankar med ljung och ris

ni. m.

För skogskultur å enskildas hemman inom länet underhållas förutom

ofvannämnda planskola å Afvanäset en större plantskola, den s. k. cen-

tralplantskolan, utanför Visby samt ett i o-tal mindre af vederbörande

folkskollärare skötta, för folkskolornas räkning afsedda plantskolor i olika

delar af länet.

För i centralplantskolan verkställd omskolning och frösåild samt

för utlämnandet af skogsplantor och skogsfrö under året redogöres å

narslutna sammandrag, bil. C.

Undervisning 1 skogsodling har liksom föregående år ägt rum vid

ett 30-tal folkskolor. Som af närslutna förteckning, bil. D., framgår har

undervisningen omfattat 41 dagar, under hvilka närvarit c:a 1,020 skol-

barn. Under dessa planteringsdagar hafva utplanterats 74,600 plantor

samt utsatts 9 kg. skogsfrö hvaraf 5,5 kg. i plantskolor, och har härige-

nom en areal af c:a 16 hektar skogsodlats.

Under året hafva varit anställda 4 e.vtra plantörer under samman-

lagdt 57 planteringsdagar.

Vm kortare kurs i skogsodling och i sammanhang därmed stående

hufvudgrunder af skogsskötseln har under länsjägmästarens ledning va-

rit anordnad i slutet af mars månad 191 2. Kursen, till hvilken anmält

sig 14 personer, af hvilka 9 antogos till deltagande, omfattade dels

kortfattad teoretisk undervisning dels praktiska tillämpningsöfningar och

ledning af skogsodlingar å olika hemman inom Bro socken. Genom an-

ordnande af sådana kurser tror sig skogsvårdsstyrelsen vinna det dubbla

ändamålet att å ena sidan mera än hvad som under nuvarande förhål-

landen kan åvägabringas med den knappa tid, som vid länets landt-
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mannaskola är anslagen till skogsundervisning, sprida kännedom om
skogskultur och å andra sidan inom olika delar af länet utbilda skogs-

plantörer, hvilka skogsvårdsstyrelsen framdeles kan påräkna såsom ar-

betsledare vid förekommande skogsodlingar. Flera af de sålunda utbil-

dade plantörerna torde äfven hvar på sin ort vara villiga att verka för

utförande af skogskulturer och samla rekvisitioner af plantor och frö för

dylikt ändamål.

Till deltagarna i skogsodlingskursen liksom till en del intresserade

personer här och där å landsbygden ha utdelats Skog.svårdsförening-

ens folkskrifter n:o 13 »Skogsplantering» och n:o 8 »Skogsfrö och dess

insamling» samt Lovens »Hufvuddragen af våra barrskogars lif, .skötsel

och vård».

Pä begäraii af hemslöjdsnämnden har en del af centralplantskolan

ordnats för uppdragande af korgpilsticklingar. Ehuru korgpilodling ej

i vanlig mening kan hänföras till skogskultur, vill skogsvårdsstyrelsen

uttala silt intresse för utförande af korgpilodlingar inom länet, då här-

igenom kunde lämnas inhemskt material till en hemslöjdsgren, som sär-

skildt för småbrukare på landet är förtjänt af största beaktande.

I sammanhang med utsyningsförrättningar hafva skogsvårdsstyrelsens

tjänstemän lämnat skogsägarna råd och anvisningar för skötsel och vård

af deras skogar. I fråga om en del hemman hafva på därom gjord

anhållan företagits särskilda resor för sådant ändamål. För ett hemman
(Konrad Bolin, Burge i Dalhem) har upprättats fullständig skogshus-

hållningsplan.

Skogsvårdsstyrelsens skogvaktare hafva i åtskilliga fall anlitats för

tillsyn dels öfver gallring af ungskog dels öfver markberedning i och för

naturlig föryngring. Då åtgärder i sistnämnda hänseende varit af stor

betydelse just under förfluten vinter, då tillgången å frömogen tallkott

varit riklig, hafva å ena sidan i ett flertal fall vid af skogsvårdsstyrel-

sen lämnade tillstånd till afverkning fogats föreskrifter om markberedning,

å andra sidan hafva skogsvårdsstyrelsens tjänstemän under resor och el-

jest verkat för åstadkommande af markberedningsåtgärder å frivillig väg.

Skogsdikningar hafva på därom gjord ansökan planerats vid Hera-

mungs i Hablingbo (Klas Welin), Rommunds i Hablingbo (J.
Ahlin),

Skäggs i Vestkinde (Skäggs Aktiebolag), Simonarfve i Eskelhem

(G. Bolin) och Medebys i Ekeby (F. Edberg). Utstakade diken hafva

en sammanlagd längd af c;a 5,600 meter och afse en areal af c:a 53

hektar vattensjuk skogsmark och m}-r.

A landstinget tillhörig skogsmark under Malms egendom i Helvi soc-

ken har genom styrelsens för Liljewalchska fonden försorg verkställts af-
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dikning af ett vattensjukt område mcddelst ett dikessystem af 1,336 me-

ters sammanlagd längd.

På hemställan af skogsvårdsstyrelsen har styrelsen för Liljewachska

fonden för skogskultur beslutat till skogsvardsstyrelsens förfogande ställa

ett anslag af 1,000 kr, att användas såsom bidrag åt enskilda skogs-

ägare till skogsdikningsföretag. Efter af skogsvårdsstyrelsen utfärdad

kungörelse hafva till dato 15 skogsägare inom länet anmält sig till er-

hållande af dylikt bidrag.

Till bidrag för skogskultur ä kalmarker har landstinget beslutat till

fondstyrelsens förfogande af afkastningen från Liljewalchska rescrxfon-

den ställa ett belopp af 600 kr.

Beviljandet af dessa båda anslag ger stöd åt skogsvårdsstyrelsens i

föregående årsberättelse uttalade förhoppning, att de enskilda skogsägarna

måtte genom pekuniärt understöd kraftigt uppmuntras och understödjas

i sina arbeten för skogskultur.

Visby den 21 april 1913.

A s

k

ogsvårdsst)'r elsens \' ägnar:

Carl Bolin.

Ragnar Aieliii.
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, som af Kungl. Maj:t och Gotlands läns landsting

och hushållningssällskap blifvit utsedda att granska skogsvårdsstyrelsens

inom Gotlands län redovisning för dess förvaltning under är 1912, fä

efter fullgjordt uppdrag afgifva följande berättelse:

De af skogsvårdsstyrelsen i sin årsberättelse meddelade sifferupp-

gifter angående skogsvårdsstyrelsens ställning vid revisionsårets början

och slut, samt öfver dess inkomster och utgifter under samma år, haf\a

revisorerna funnit öfverensstämmande med räkenskaperna, hvilka äro

förda med ordning och noggrannhet, samt försedda med fullständiga

verifikationer.

Samtliga skogsvårdsförbindelser med tillhörande hypotek hafva a^

revisorerna granskats och befunnits utan anmärkning.

Styrelsens protokoll hafva blifvit lästa och granskade.

Inventarierna äro behörigen brandförsäkrade.

Då revisionen ej gifvit anledning till någon anmärkning och lör-

valtningen utmärkt sig för nit och omsorg, få vi tillstyrka, att ansvars-

frihet meddelas skogsvårdsstyrelsen inom Gotlands län för dess förvalt-

ning under år 191 2.

Visby den 10 maj 1913.

Axel Ekman.
Statens revisor.

Herman Nyman. H. Wöhler.
Landstingets revisor. Hushållningssällskapets revisor.



Skogsvårdsstyrelsens i Blekinge läns landstingsområde

berättelse för år 1912.

Jämlikt § 1 1 i Kungl. Maj:t nådiga förordning ang. skogsvårdssty-

relscr den 24 juli 1903 får skogsvårdsstyrelsen i Blekinge läns lands-

tingsområde härmed afgifva berättelse for år 1912.

Styrelsen liar under året haft följande sammansättning: Skoifs^ardssty-

Ordförande: godsägare L. M. Kruse, Göholm.
'matisäi/m'n-r

Ledamot för hushållningssällskapet:

godsägare S. Hellerström, Marielund, med landstings-

man K. M. Nelsson, Rjörkeryd, som suppleant.

» » landstinget:

godsägare grefve H. Wachtmeister, Westeråkra, med

riksdagsman J. Jönsson, Boa, som suppleant.

Länsjägmästare och sekreterare: F. af Petersens, Ronneby.

Länsskogvaktare för Medelsta och Östra härader:

N. Nilsson, Jenijöslätt.

» » för Bräkne och Listers härader:

\l. A. Hansson, Asarum.

Styrelsen har under året sammanträdt trenne gånger. Samman-

Till 56 rekvirenter har skogsvårdsstyrelsen under året utdelat ^ 80,000 stogsodlmg.

st. plantor motsvarande 72 har skogsodlad mark. Något frö har styrel-

sen ej kunnat kostnadsfritt utlämna, enär såväl tall- som granfrö ställt

sig sä dyrt, att det ansetts oekonomiskt att utså direkt i marken.

Den skogsodling, som verkställes af rekvirenterna, är i allmänhet

med undantag för några få gårdar, där verkligt intresse förefinns, af

mindre värde, dels af det skäl, att skogsodlingarna endast undantagsvis

erhålla betesfred, dels därför att de säUan hjälpkultiveras, hvilkct just

på grund af betingen nästan alltid erfordras.

Däremot torde de skogsodlingar, som af skogsvårdsst\-relscn efter

med jordägarna uppgjorda kontrakt för ett visst lågt pris 10— 20 kr. pr

har verkställas, lämna godt resultat. På många ställen blifva dessa

skogsodlingar ganska dyra för skogsvårdsstyrelsen, men dä de å andra
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sidan utföras med tanke på, att de i framtiden skola kunna tjäna som

mönster och mana till efterföljd, torde st\Telsens kostnader i detta fall

vara väl befogade.

Emellertid finnas ej gamla kalmarker till stor areal i länet, och de

flesta, som ej redan äro skogsodlade, användas till betesmark. Skogs-

vårdsstyrelsens verksamhet i detta fall har 191 2 varit mindre än före-

gående år. Under året har skogsvårdsstyrelsen nyodlat c:a 23 har och

hjälpkultiverat c:a 90 har. Styrelsen innehar vid 1912 års slut 139 dy-

lika kontrakt om tillsammans 944,82 har. Då de redan utförda skogs-

odlingarna, som i mån af behof snarast möjligt hjälpkultiveras, hunnit

växa upp och blifva mera i ögonen fallande, torde med all sannolikhet

skogsodlingsintresset komma att ökas.

De skogsodlingar, som verkställas efter afverkningar, där styrelsen

efter på laglig eller efter frivillig öfverenskommelse erhållit säkerhet för

skogsodlingens verkställande och skyddande, och som oftast beröra plat-

ser i skogstrakter, där skogsodlingsintresset är synnerligen ringa, komma
med all säkerhet att göra ännu större nytta än skogsodlingarna å gamla

kalmarker, då en skogsodling utförd på nyligen afverkad frisk mark,

(som ännu ej af yttre omständigheter blifvit försämrad) ju har betydligt

större möjligheter att lämna ett godt resultat än en skogsodling å sämsta

möjliga jord, som dessutom länge legat öde, utsatt för solens och vin-

dens försämrande inflytande.

Liksom sommaren 191 i med sin torka och höga temperatur var

ödesdiger för skogskulturerna, har äfven sommaren 19 12 varit svår. Vis-

serligen var nederbörden under våren tillräcklig, men högsommarens

torka var mycket svår.

I plantskolorna ansågs det nödvändigt att vattna sådderna, hvilket

intet af de föregående åren erfordrats.

Granen lämnade rikligt med kött och var det erhållna fröet af bättre

beskaffenhet än man hade väntat. Af 1,244 hl. kött erhöllos c:a 673

kg. rensadt frö.

Endast tvenne smärre skogseldar hafva kommit till styrelsens kan-

nedom.

Afverkningar. Ehuru lag ang. vård af enskildas skogar i mängt och mycket före-

faller otillfredsställande, kan man dock ej underlåta att märka, det åt

minstone här i länet såväl jordägare som virkeshandlare vid afverkning

numera taga betydligt större hänsyn till blifvande återväxt än hvad

som förr var fallet, och att, där afverkningen blifvit så utförd, att åter-

växten uppenbarligen äfventyrats, vederbörande i allmänhet inser sin

skyldighet att ställa säkerhet för återväxtens tryggande.

Under året har styrelsen af 12 infordrade förbindelser erhållit ii
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St. om tillsammans 170,55 har vederbörligen undertecknade utan före-

gående laga syn, och torde äfvcn förbindelser i det återstående fallet

under innevarande är komma att erhållas.

Ett från år 191 1 öfverfördt afvcrkningsmål är fortfarande under

högsta domstolens pröfning.

Länsjägmästaren har under året på anmodan hållit ett förctlrag om Länsj.igmäiia-

skogarna och skogsskötseln i Blekinge vid hushållningssällskapets ^^m-
'^'l".°akiJrn!s

manträde i Karlshamn, samt dessutom i Fogelmara och Fridlefstad i vfrksamhei.

sammanhang med därstädes anordnade jordbrukarekurser. Dessutom

har han vid länets landtmannaskola hållit en serie af 20 föreläsningar i

skogsskötsel.

Under sina tjänsteresor hafva såväl länsjägmästaren som länsskog-

vaktarna lämnat upplysningar och råd ang. skogens skötsel dels munt-

ligen dels genom utlämnande af Skogsvårdsföreningens folkskrifter.

Oberäknadt kursen vid landtmannaskolan ha härtill åtgått 51 st.

rese- och förrättningsdagar.

De bägge länsskogvaktarna hafva haft 192 och 238 rese- och för-

rättningsdagar.

Dä någon väsentlig förändring rörande de enskilda skogarna från ^'"'j /''"'"-
=> ° ^ °

. ställning om
det ena året till det andra ej kan anses äga rum, hänvisar styrelsen i ,/c ensnida

tletta afseende till föregående års berättelse. I sammanhang med afverk- ^'"'g'"'"" '

'^ ° länet.

ningarna har emellertid påpekats, att allmänheten börjar mer och mer

taga hänsyn till gällande skogslags föreskrifter i fråga om återväxten.

Härmed \ill styrelsen visst icke hafva sagt, att skogsskötseln i allmän-

het gjort några större framsteg, ty afverkningarna bedrifvas i de flesta

fall långt ifrån ekonomiskt, rensningshuggningar och gallringar eftersät-

tas, m. a. o. beståndsvårdande åtgärder, som äro af så stor betydelse,

underlåtas i allmänhet, men endast det förhållandet, att större hän.syn

till återväxten så småningom synes ingå i det allmänna medvetandet,

är ett stort steg i rätt riktning, ett steg som småningom kommer alt

följas af flera.

Ronneby i februari 19 13.

För skogsvårdsstyrelsen inom Blekinge län:

L. M. Kruse.

F. af Petersem.
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Sammandrag öfver Blekinge läns skogsvårdsstyrelses

räkenskaper för år 1912.

Tillgångar den i januari 1912 4.856: ':

Häraf inventarier 3,262: 21

» kontanter 1,593: 94

Inkomster.

Anslag 20,440
Skogsvärdsst^Telsens donationsfond 760
Influtna räntor 186

09

Al 21.387:

Summa kr. 26,243: 51

Utgifter.

Löner, arfvoden 4,700: —
Pensioner 400: —
Reseersättningar 4.226: 50
Plantskolor 3>594: 82

Skogsodlingar 1,585: 3'

Expenser (hyra, telefon, frakter etc.) 1,656:48 16,163: ii

För på grund af kontrakt, verkställda skogsodlingar

har styrelsen, som af skogsodlingsmotbok framgår,

i den mån skogsodlingarna blifva färdiga en ford-

ran ä kronor 8,594: 14

Behållning i 0.0 So: 40

Summa kr. 26,243: 51

Tillgångarna äro sålunda placerade:

Inventarier 3,470:96
B. A. B. S. Sveriges sparkassa 5,289: 04

» » » » (donationsfond) 763: 22

Kontant i kassan 557= 18 10,080:40

Summa kr. 10,080: 40

Styrelsen vill slutligen i sammanhang härmed påpeka, att den i

191 1 års revisionsberättelse gjorda anmärkningen om ej återbetalade

6: 50 kr. redan var iakttagen och rättelse redan i kassan var gjord, då

revisionen verkställdes.

För skogsvårdsstyrelsen i Blekinge läns landstingsområde:

L. M. Kruse.

F. af Peterse?is.
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Undertecknade, utsedda att revidera skogsvårdsstj-relsens inom Ble-

kinge läns landstingsområde räkenskaper och förvaltning för år 19 12,

få efter fullgjordt uppdrag afgifva följande

Revisionsberättelse.

Behållning vid årets början.
*

Inventarier 3,262: 21

I bank innestående 966: 59
Kontant i kassan 627:35 4,856:15

Inkomster.

Statsanslag 7,082: —
Skogsvårdsafgifter 8,958: 75

Anslag af hushållningssällskapet 2,400: —
s . landstinget 2,000: —

Af skogsvärdsstyrelsens ledamöter till styrelsens för-

fogande öfverlämnade resekostnader 760: 09

Influtna räntor 186:52 21,387:36

Summa kr. 26.243: 5 [

Utgifter.

Löner och arfvoden 4, 7°°- —
Pension 4°°- —
Reseersättningar 4>226:5o

Plantskolor 3'594: 82

Skogsodling 1,585: 31

Expenser (hyror, telefon m. m.) 1,65 6: 48 16,163: 11

Behållning vid årets slut.

Inventarier 3,47°: 9<^

I bank innestående 6,052: 26

Kontant i kassan 557^ '8 10,080: 40

Summa kr. 26,243: 51

Räken.skaperna — enligt tillgängligt intyg siffergranskade utan an-

nan anmärkning än att räkenskapsföraren har ett tillgodohafvande af kr.

,0: 35 — äro ordentligt förda och verificerade. De vid sista revisionen

omnämnda kr. 6: 50 äro behörigen redovisade.

Styrelsens protokoll hafva befunnits i god ordning.

rdsföretiinsens Jidskri/t igij. Bilaga 8
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De kontanta och på bankräkning innestäende medlen hafva vid

verkstälkl kassainventering befunnits utgöra de belopp, hvartill de en-

ligt räkenskaperna för dagen borde uppgå.

Uti tillgångarna vid årets slut äro inberäknade 760 kr. 9 öre +
ränta 3 kr. 13 öre eller tillsammans 763 kr. 22 öre', som under året af

skogsvårdsstyrelsens ordinarie ledamöter öfverlämnats till styrelsens för-

fogande. Enär dessa medel således kunna användas annorledes än som

finnes bestämdt angående öfriga skogsvårdens medel, torde desamma

enligt vår åsikt utbrytas ur skogsvårdsstyrelsens räkenskaper och sär-

skildt bokföras.

Revisorerna hafva tillsammans med jägmästaren företagit en inspek-

tionsresa till Lörby och hafva därvid funnit att de därstädes å ett om-

råde på c:a 250 har gjorda planteringarna äro synnerligen omsorgsfullt

verkställda och vårdade.

Då förvaltningen i sin helhet är omsorgsfullt handhafd, få vi till-

styrka ansvarsfrihet för år 191 2.

Ronneby den 14 maj 1913.

F. H. H. Norlin.
Af Kungl. Maj:t utsedd revisor.

C. G. Håkansson. Ernst Abramson.
Utsedd af kungl. hushållningssällskapet. Utsedd af landstinget.



Skogsvårdsstyrelsens i Kristianstads län berättelse

för år 1912.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Skogsvårds-

styrelsens

sammansätt-
Ordförande : Godsägaren, grefve Raoul Hamilton, Ovesholm.

Ledamöter: Ryttmästaren W. von Geijer, VVegeholm, och friherre ivng.

R. ]5arneko\v, Sörbytorp.

Suppleanter: Riksdagsmannen Troed Troedsson i Bjärnum och fri-

herre A. de Geer, Hanaskog.

Sekreterare: Rådmannen B. G. Borgström, Kristianstad.

Länsjägmästare: e. Jägmästaren F. af Petersens, Ronneby.

I styrelsens cjänst hafva varit anställda följande länsskogvaktare:

E. S. Wallin, Krooksminne, Klippan, för N. och S. Åsbo samt Bjäre

härader, W. Th. Gustafsson, Wessmantorp, Häglinge, för Ö. och V.

Göinge härader, N. G. Hammarlund, Gärds Köpinge, för Willands, Gärds,

Albo, Jerrestads och Ingelstads härader samt S. L. Ryberg, Grefvie,

plantor och anställd som bevakare å den s. k. Grefvie allmänning. Läns-

skogvaktare Gustafsson har under året på egen begäran erhållit afsked

och har utex. skogslärlingen, hos styrelsen anställde skogsplantören E.

Lindberg, Ousby, tills vidare förordnats att tjänstgöra i O. och V. Göinge.

Styrelsen har under året sammanträdt 4 gånger i Kristianstad. Samman-

Dessutom har friherre R. Bariiekow tillsammans med länsjägmästaren

företagit en inspektionsresa genom V. Göinge härad, därvid en del af-

verkningar, skogsodlingar samt Ousby plantskola besiktigats.

I och för skogsodling af gamla kalmarker har styrelsen i mån af Skogsodling.

tillgång kostnadsfritt utdelat 15,000 st. plantor pr rekvirent och år.

Plantörsbiträde har kostnadsfritt lämnats mot att rekvirent lämnat fritt

vi\Te. Dessa förmåner hafva åtnjutits endast under förutsättning att

marken skyddats för betning.

Något frö har styrelsen icke kunnat utlämna, enär styrelsen ej pä

långt när erhållit sitt eget behof till plantskolorna fylldt.
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Under år 1912 har följande skogsodlingsmaterial utdelats:

Antal plantor

(Iran Bergtall Björk

Summa

plantor

If,

Bjäre

S. Åsbo

N. Åsbo

V. Göinge

O. Göinge

WiUands

Gärds

Albo

Jerrestads

Ingelstads

Summa

49
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rätten därvid ändrat häradsrättens utslag. I dessa mål har högsta dom-
stolen fastställt hofrättens utslag.

En svaghet torde otvifvelaktigt f<Mefinnas i § 12 af gällande lag,

då en penson af häradsrätten kan fritagas från skogsodling af det .skälet,

att han säger sig ämna uppodla marken till åker, utan att lämna någon

som helst förbindelse eller garanti härför, och trots att såväl synemim
som andra sakkunniga förklara marken olämplig till åker.

I sex fall har skogsvärdsstyrclsen erhållit skogsodlingsfcirbindelse

utan föregående laga syn å tillsammans 45,5 har.

Förutom de löpande expeditionsgöromålen har län.sjägmästaren haft LUmjdgmäsia-

att hvarje 2:dra onsdag i månaden, då s. k. stormarknad hållits i Kristi-
"",],^h''i

anstad, å hushållningssällskapets lokal därstädes stå allmänheten till tjänst

med råd och upplysningar.

Som i fjolårets berättelse antydts, anordnade styrelsen i februari Gallrini;shii^.

en veckas praktisk kurs i skogsgallring å Sörby Torps gård. Ehuru

anslutningen ej var stor, endast 7 deltagare infunno sig, var intresset

hos dessa lifligt. Gallring af bokskog i olika åldrar, af granplanteringar,

af medelålders sådd fur, af barrblandskog, där sjuk och skadad fur ut-

gallrades till förmån för underväxt af gran, genomgingos, och sökte man

därvid så mycket tiden tillät utföra allt sä som det i verkligheten bör

utföras, med undantag af att virket ej utkördes ur skogen.

Då det för innehafvare af skogsgårdar, där areal eller andra förhal-

landen ej göra det lämpligt att hålla särskild skogvaktare, är af stor vikt

att hafva en person, som åtminstone har nägon aning om hur en gall-

ring, en beredningsliuggning eller en ljushuggning i olika bestånd skall

utföras, och som inser betydelsen af att vid fällning och utforsling taga

hänsyn till det kvarvarande beståndet, får man hoppas att anslutningen

till ett kommande år må blifva större.

Vid Bollerups landtbruksinstitut har länsjägmästaren hållit en .( da-

gars praktisk kurs i gallring af granplanteringar i olika åldrar. Denna

kurs, som jämväl är afsedd att omfatta andra grenar af skogsbruk, kom-

mer att på nyåret fortsättas, dels praktiskt dels teoretiskt.

Vid hembygdsfesten i Ängelholm höll länsjägmästaren ett föredrag

i skogsvård samt har dessutom å trenne andra ställen, vid Tomelilla landt-

mannaskola, i Örkelljunga och Hörröd hållit föredrag.

Härtill, samt till besiktning af afverkningar och plantskolor, hvarvid

då tillfälle erbjudits, råd och upplysningar lämnats, hafva åtgått 61 dagar.

Länsskogvaktarna hafva så mycket som möjligt genomrest sina re- fMnsstog-nH-

»111-1 1 •
'"""" ''''^'

spektive tjänstgöringsområden, ledande arbetena a kulturlalten ocli 1 ,(„„,/„•/.

plantskolorna, samt kontrollerande afverkningar och skogsodlingar. Härtill
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hafva åtgått 434 dagar, däraf Wallin haft 141, Hammarlund 134 och

Gustafsson 15g dagar.

Dessutom hafva de varit upptagna af expeditionsgöromål.

Kori fram- På ett år kunna ju de enskilda skogarna ej hafva undergått någon
sta ntiig om nämnvärd förändring, hvarför styrelsen i stort sedt hänvisar till föregå-
de e?iski/da . ^i / &

stogariKi i ende års berättelser.
'"''

Intresset för skogsodling är fortfarande stort, trots att skogsvård.s-

styrelsen på grund af de allt för låga anslag, som erhållas, endast obe-

tydligt kan göra för att bibehålla och höja detsamma och dock är skogs-

odlingen för vissa trakter af länet, där marken visserligen är Ijungbeväxt,

men dock lämplig för skogsodling, af högsta betydelse, icke minst där-

för att granen, som väl i Skåne torde få anses som framtidsträdet, har sin

naturliga sydgräns i norra Skåne och sålunda endast småningom inkom-

mer söderut, där ej kultur underlättar invandringen.

A gods och större gårdar är i allmänhet skogsskötseln relativt god;

ä mindre däremot sämre. Än så länge torde man där få vara till freds

om kalhyggen skogsodlas och skogen ej utglesnas så mycket att marken

försämras.

Till sist vill styrelsen, ej för första gången, allvarligt betona behof-

vet af större anslag till sin verksamhet. Ofantligt mycket skulle kunna

göras genom anordnande af planteringsdagar, gallringskurser, exkursio-

ner etc. om endast medel funnos. Som nu är förhållandet räcka an-

slagen knappast till de allra nödvändigaste utgifterna.

Kristianstad den 30 april 19 13.

På skogsvårdsstyrelsens \'ägnar:

R. G. Hamilton.

/

/ F. af Petersens.
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Förslag till utgifts- och inkomststat för skogsvårdsstyrelsen

i Kristianstads län för år 1913.

.l//s/i7i;:

Af staten (expensmedel) 4,000: —
» (skogsodlingens främjande) 6,000: —

» » (andel i skogsvårdsafgifter) 7,000: —
: Landstinget 3.000: —
. Hushållningssällskapet 3,000: — 23,000:

Diverse inkomster 1,600:

Kronor 24,600: —

Utgifter.

iSrist frän år 1912 7,000: —
A/Zönil/gar:

Länsjägmästaren 2,000: —
Sekreteraren 500: —
Länsskogvaktarna 2,100: — 4,600: —
Resekostnader 4,000: —
Underhåll af plantskolor 1,500: —
Kostnader för plantering 2,000: —
Inköp af plantor och frö 5,°oo: —
Diverse utgifter 500: —- 24,600:

Kronor 24,600:

Kristianstad den 31 december 191 2.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

jR. G. Hamilton.

Ii. (i. Borgström.
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Sammandrag af skogsvårdsstyrelsens i Kristianstads län

kassaräkning år 1912.

Debet.
Ans/t7g:

Af staten (expensmedel) 4,000: —
» 1) (skogsodlingens främjande) 4,623: —
» I) (andel i skogsvärdsafgifter) 1,711: — 10,334: —
• Landstinget 3,°oo: —
» Hushållningssällskapet 3, 000: — 16,334: —
Influtna skogsodlingskostnader 355: —
Återburna undersökningskostnader 67: —
Försåldt frö 213: 5°

Upptagit lån å löpande räkning 4,000: —
Diskonterat växel 3.4°°^ —
Räntor 59^ 8°

Brist till år 1913 4,236:90

Summa kr. 28,666: 20

Kredit.

/^i/s/ frän år igti 2,649: 82

Aj7ö?iingar:

Länsjägmästaren 2,000: —
Sekreteraren 500: —
Länsskogvaktarna 2,100: — 4,600: —

Resekostnader och dagarfvoden

:

Styrelseledamöterna 244: 10

Länsjägmästaren 937: 35
Länsskogvaktarna 1,243: 80

Plantörerna 1,541: 85 3,967: 10

Underhållskostnader vid plantskolorna 2,978: 52

hiköp af plantor och frö 6,609:45

Fraktkostnader och emballage 466: 98

Plantering å af stvrclsen öfvertagna ?narker 1,615:90

Förskjutna råttegångs- och undersökningskostnader 3^9: 7^

Libetalt lån å löpande räkning 4,000: —
Ränta och folioafgift för löp. räkning 212:77
Diskonto ä växel 95: 5° 4,308: 27

Diverse:

Expeditionskostnader 340: 83

Gallringskurs 91: 10

Transport kr. 431:93 27,565:80
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Transport kr. 431:93 27,565:80
Diverse 18: 27

Deltagande i kostnaderna för skogsvärdsstyrelsemötet 105: —
Revisionskostnader 44: —
Föreningen för Skogsvärd 434: 80

Vör uppsikt å Hofdala 66:40 1,100:40

Smnma kr. 28,666: 20

Kristianstad den 31 mars iqi3.

B. G. Borgström.
Skogsvårdsstyrelsens sekreterare och kassör.

Revideradt utan anmärkning den 29 juli 1913.

Joh. Fogelklou. N. P. Persson. Nils Månsson.

Redogörelse öfver influtna årsafgifter för skogsodlingens

främjande år 1912.

Debet.

Behållning från är 1911 5*^9' 3*^

Influtna årsafgifter :
3'^" —

Summa kr. 887: 36

Kredit.

Plantören Rybergs lön 35°

.\rbeten vid plantskolorna 5^

Reparationer -

Frakter 8: 85

Kristianstads läns tidning 5

liehållning till är 1913 405- 5

'

»

Summa kr. 887

Kristianstadt den 31 mars 19 13.

B. C. Borgström.
Skogsvårdsstyrelsens sekreterare och kassör.

Revideradt utan anmärkning den 29 juli 19 13

Joh. Fogelklou. N. P. Persson. Nils Månsson.

.?6
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Undertecknade utsedda att granska skogsvärdsstyrelsens i Kristian-

stads läns landstingsområde redovisning för dess förvaltning under år 191 2,

få efter fuUbordadt uppdrag härmed afgifva följande

Revisionsberättelse.

Skogsvårdsstyrelsens protokoller samt den räkenskaperna åtföljande

berättelsen rörande de enskilda skogarnas i länet tillstånd och skötsel

under revisionsåret äro genomgångna utan anledning till anmärkning.

Närslutna af skogsvårdsstyrelsens sekreterare och kassör upprättade

sammandrag af skogsvårdsstyrelsens i Kristianstads län kassaräkning för

igi2 öfverensstämmer med de inkomst- och utgiftsposter, som finnas in-

tagna uti förenämnda års kassabok och utvisar en brist af kr. 4,236: 90.

Utgifterna hafva funnits behörigen verificerade.

De enligt nådigt reglemente den 20 januari 1905 bestämda diarier

hafva befunnits vederbörligen upplagda och förda.

Härofvan omnämnda räkenskapssammandrag hafva, såsom vid re-

visionen företedda, denna dag af revisorerna påtecknats med antydan

härom.

Full ansvarsfrihet för ifrågavarande skogsvårdsstyrelses förvaltning

under år 191 2 tillstyrkes.

Skogsodlareföreningens räkenskaper för år 1912, där kassabehåll-

ningen vid årets slut utvisar kr. 465:51 öre, hafva äfven granskats och rä-

kenskapsförarens sammandrag försetts med revisorernas påskrift denna dag.

Anledning till anmärkning förekommer ej heller i dessa räkenskaper.

Kristianstad den 2g juli 1913.

Joh. Fogelklou. N. P. Persson. Nils Månsson.
Af Kungl. Maj:t utiedd revisor.



Skogsvårdsstyrelsens inom Malmöhus läns landstings-

område årsberättelse för år 1912.

styrelsens sammansättning.

Oi(//örai!dc: Öfverhofjägmästare grefve Tage Thott, Skabersjö.

Lcdaiifoter: Ryttmästare P. O. Liedberg, Öja, utsedd af hushållnings

sällskapet.

Den af landstinget utsedda ledamoten, grefve Walter Hamilton,

Landskrona, har under året aflidit.

Suppleanter äro: Hofjägmästaren, friherre Hans Otto Ramel, ()veds-

kloster, samt landstingsmannen Nils Andersson, Slagtofia.

Länsjägmästare: e. jägmästare C. Lilliecrona.

Öfversikt öfver länsskogvaktarnas tjänstgöringsområde och
förrättningsdagar.

I

Xnmn och adress
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sista kvartal. Dessutom har ordföranden i regel hvarje månad haft möle

med länsjägmästaren för handläggning af löpande ärenden.

Under året hafva följande plantor kostnadsfritt utdelats till 119 st.

mindre hemmansägare, hvarvid styrelsen, jämväl kostnadsfritt, tillhanda-

hållit plantor för ledning af skogsodlingen.

214,500 st. tallplantor,

370,700 » granplantor,

29,750 » bergtallsplantor,

28,300 » hvitgransplantor,

85,200 » björkplantor,

12,300 » bokplantor,

550 » ask och lönnplantor

eller tillsammans 741,300 plantor.

Till större jordägare har till själfkostnadspris försålts 15,000 gran-

plantor.

Samtliga ansökningar om tallfrö hafva måst afslås på grund af den

knappa tillgången därå och det däraf föranledda onaturligt stegrade

priset.

I stället hafva till de utaf tallfrörekvirenterna, som efter af styrel-

sen gjordt erbjudande inkommit metl plantrekvisition, utdelats tallplantor,

hvarå riklig tillgång förefanns.

I skogsvårdsstyrelsernas 44 plantskolor har under året utsatts

:

3 kg. tallfrö,

20 • granfrö,

1 » bergtallfrö,

1 » hvitgransfrö,

2 '> björkfrö.

I likhet med föregående år har skytte äfven våren iyi2 uppträdt i

plantskolorna, dock i någon mindre omfattning. I följd däraf har en del

tallplantor måst inköpas.

Af öfriga utdelade plantor äro samtliga, med undantag af björk-

plantorna, uppdragna i skogsvårdsstyrelsens plantskolor.

Första hälften af sommaren var torr och ogynnsam för skogskultu-

rerna, under det att eftersommaren och hösten, då riklig nederbörd före-

kom, i hög grad gynnat desamma.

Under året har skogsvårdsstyrelsen endast i ett fall funnit anledning

ingripa på sätt stadgas i § 2 af lagen ang. vård af enskildas skogar

den 27 juli 1903, nämligen rörande hemmanet Hjällaröd i Norra Rörums
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soclcen af Frosta härad, hvarest omkring 2,71 har bokskog kalafvcrkats.

\'id hällen syn ålades markägaren att före den i juli 1914 hafva åter-

planterat området i fråga.

Då några afsevärda förändringar i fråga om de enskilda skogarnas

tillståntl och skötsel af helt naturliga skäl ej kunna förmärkas under den

korta tidrymden af ett eller ett par år, får styrelsen i hufvudsak hän-

visa till sina i tidigare årsberättelser afgifna redogörelser härom.

Intresset för skogens bättre vård torde i stort sedt vara stadt i

framåtskridande.

Skabersjö i februari 1913.

På skogs \' år dsst)M- elsens \' ägnar:

Tage Thott.

(J. Lilliecrona.

Revisionsberättelse.

Sedan undertecknade på grund af oss af resp. myndigheter gifvet

uppdrag verkställt granskning af skogsvårdsstyrelsens i Malmöhus läns

landstingsområde räkenskaper och förvaltning för år 191 2, få vi däröf-

\-er afgifva följande berättelse:

Till vårt förfogande har ställts:

protokoll för år 19 1 2,

debet- och kreditveritikationer för samma år,

skogsvårdsstyrelsens utgiftsstat för år 191 3,

densammas årsberättelse för år 191 2 och

kassaredogörelse för sistlidet år.

Af samtliga dessa handlingar hafva vi tagit del, genomgått och

granskat verifikationerna och jämfört dem med kassaredogörelsen.

Enligt bifogade intyg från Skandinaviska Kreditaktieboiaget i Malmö

voro vid årets början och dess slut innestående de belopp, som räken-

skaperna utvisa.

Ur kassaredogörelsen afgifva vi följande sammandrag:

Behållning från år 1911:

Skandinaviska Kredit A.-B. 1,180:82

Kontant i 'kassan ^'47': ^3 3,681:85
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Inkomster:

Statsanslag _ 5,603:27
Landstingets anslag 1,000: —
Hushållningssällskapets anslag 1,000: —
Diverse inkomster 175:08 7,778:

Kr. I 1 ,430: 20

Utgifter:

1. Styrelse- och expeditionskostnader m. m. 580:07
2. Aflöningar och resor 5,013:45

3. Skogsodlingens främjande 2,083: 18

4. Diverse: emballage, frakt m.m 280:30 7057;

Transport 7,957: —

Behållning till år 1913:

Transport 7,957: —
I Skandinaviska Kredit A.-B 3,032: 98

Kontant i kassan 44°- -- 3,47^: 20

Kr. 1 1,430: 20

Revisorerna anse sig böra med anledning af den utgiftsstat för

Malmöhus läns läns skogsvårdsstyrelse år 19 13, som oss blifvit före-

lagd, få fästa uppmärksamheten därpå, att i denna stat icke upptagits

något »statsanslag till skogsodlingens främjande», hvilket anslag för de

2:ne sistförflutna åren utgått med resp. kr. 1,721 och kr. 1,541.

Räkenskaperna äro förda med omsorg och noggrannhet, och dessa

liksom förvaltningen i sin helhet gifva med undantag af här ofvan an-

förda fall icke anledning till någon erinran, utan fä revisorerna tillstyi ka

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Malmö den 21 juni 1913.

Malte Sommelius-
Af Kungl. Majit utseiUl revisor.

G. Faxe. C. G. Wrangel.
Af landstinget utsedd revisor. Af hushållningssällskapet utsedd revisor.



Skogsvårdsstyrelsens inom Hallands läns landstings-

område berättelse för år 1912.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Styrelsen.

Sedan föregående år har ingen förändring ägt rum i styrelsens sani-

inansättning. Ordförande är kaptenen och godsägaren m. m. Seb. Tham,

och öfriga ledamöter äro godsägaren m. m. A. M. Gudmundson och

f. d. riksdagsmannen Joh. Bengtsson. Suppleanter: domänintendenten

(i. B. Hellman och direktören m. m. A. L. Apelstam. Den förre har

under året afsagt sig uppdraget, då han af Kungl. Maj:t blifvit vald

till revisor i styrelsen.

Ärendenas behandling har kraft 7 sammanträden.

Länsjägmästarens tjänstgöring.

Länsjägmästare-, sekreterare- och kassörsbetattningen innehatves af

e. jägmästaren fnh. G. Pfeiff. Expeditionen är fortfarande förlagd i Halm-

stad, och där träffas länsjägmästaren säkrast lördagar.

Årets förrättningsdagar äro 83 och fördelas sålunda: skogsskötsel

27, skogsodlingen å de öfverlålna markerna 19, plantskolorna 14, före-

läsningar 4, diverse uppdrag ig.

Diarierna, upplagda i likhet med föregående år, upptaga 662 af-

gående expeditioner.

Dessutom hafva utsändts c:a 1,500 cirkulär och meddelanden.

Länsskogvaktarnas tjänstgöring.

I styrelsens tjänst äro anställda 4 ordinarie och en extra läns.skog-

vaktare. Som biträden vid .skogsodlingen hafva 13 plantörer varit in-

kallade.
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De ordinarie iänsskogvaktarnas tjänstgöring framgår af följande

förteckning.

Namn ocli adress
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7. skogens vård och afverkning,

8. kritik öfver afverkningarna såsom de i allmänhet bcdrifvas,

g. trädens tillväxt,

10. torrläggning af försumpade marker,

11. trädsjukdomar och skador å skogen,

12. skogsvårdsstyrelsens verksamhet,

13. en plantors åligganden.

14. repitition och lörhör.

Samtliga elever inhämtade tillräckliga kunskaper för att användas

som plantörer.

Skogsupplysning.

Sedan hushållningssällskapet anmodat skogsvårdsstyrelsen att an-

ordna en kollektiv utställning i samband med det landtbruksmöte, som

afhölLs till firandet af sällskapets loo-åriga tillvaro, begagnade sig sty-

relsen af detta tillfälle till spridande af upplysning om sin verksamhet

samt för väckande af intresse för skogsvård och skogsodling.

Utställningen rönte liflig uppmärksamhet genom en populär och

tämligen allsidig framställning, som möjliggjordes genom den stora be-

redvillighet flera skogsägare och industrimän visade genom att ställa

sina alster till utställningens förfogande.

Med ledning af en tryckt specialkatalog kunde allmänheten lättare

studera de olika föremålen. Grafiska framställningar belyste skogsvärds-

.styrelsens verksamhet, och skogstyper af skilda slag visades genom tal-

rika fotografier. Föremål utvisande skador, förorsakade af svampar, in-

sekter och djur, skogsträdens biologi m. m. voro äfven utställda. I det

fria voro plantskolor anordnade, och ett ljungfält åskådliggjorde både

väl utförda och oriktigt gjorda skogsodlingar. Skogsbrukets alster vi

sades genom den i ett flertal nummer uppdelade virkesutställningen

Samlingen af .skogsodlings- och afverkningsredskap, modeller m. m. full

ständigade utställningen. En i naturlig storlek uppförd tjärdal med in

lagd ved studerades flitigt. Kollektivutställningen belönades med landt

bruksmötets mindre guldmedalj.

Förutom de upplysningar personalen delgifver allmänheten under

resorna, har skogsintresset hållits vid makt och än mera utvecklats ge-

nom föreläsningar och utdelning af litteratur. Föreläsningarna hafva

hållits af länsjägmästaren i samband med smäbrukarekurserna i Hacka,

Rolfstorp och Laholm. En föreläsning har dessutom hållits i Ullared.

Föredragen belysas af ljusbilder, hvilkcn samling utvidgas år för år.

'sv.inis/oreniiigens Tidskrift igij. Bilag.i i. 9
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Skogsodlingsföreningar.

De i förra årets berättelse upptagna skogsodlingsföreningarna hafva

under året fortsatt sin verksamhet. Föreningen i Lindome har af sty-

relsen understödts med anslag och plantor.

Skogsodlingar af skolbarn.

Svar å utsända cirkulär angående omfattningen af de skogsodlingar,

som utföras vid skolorna, hafva lämnats från 23 af länets pastorat. Sam-

manställningen af dessa uppgifter visar, att 1,239 barn utgjort 2,052

dagsverken vid skogsodlingar.

Oupphörligen framhålles betydelsen af att barnen fä deltaga i väl-

ordnade kulturer, men det oaktadt finnes ännu på flera håll ringa in-

tresse för saken.

Skogsodling utförd med kostnadsfritt bidrag af frö och plantor från
skogsvårdsstyrelsen.

Rekvisitioner till utdelningen af frö och plantor haf\a afläninats af

1,035 personer. Pä grund af bristande tillgång ä granplantor, förorsa-

kad af uteblifna fröår, kunde endast beviljas ungefär hälften af hvad

som rekvirerats.

Utdelningen af 2,093,550 plantor ägde rum från de vanliga plat-

serna, samt vid Gällareds station. Vid plantskolorna utlämnades de

första plantorna den i april; och de sista den 1 1 i samma månad.

De med detta material utförda skogsodlingarna hafva sedan efter

hand varit föremål för kontroll af länsskogvaktarna, hvilka sammanställt

sina iakttagelser i rapporter, som visa att 263.03 hektar nykulti\'erats

och 106,03 blifvit hjälpkultiverade, En del plantor användes till häckar

eller skolas af rekvirenterna själfva. Vidare framgår af rapporterna, att

deras antal har minskats, som vårdslösar bekommet material, en om-

ständighet, som kanske till stor del får räknas den numera skärpta kon-

trollen till godo.

Ett upprättadt sammandrag, tabell i, visar plantornas, den skogs-

odlade kalmarkens och den hjälpkultiverade markens fördelning å de olika

socknarna.

Resultatet af årets skogsodlingar betecknas som ganska godt.
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Premiering af skogsodlingar.

Ett fel som i ej ringa grad utmärker skogsodlingen å de mindre

skogsbruken är det, att kulturerna ej år för år utföras å sammanhäng-
ande arealer. Detta missförhållande har st}Telsen sökt undanröja ge-

nom att i början af året kungöra om skogskulturers premiering enligt

följande bestämmelser:

1. skogsodlingen skall vara utförd å äldre kala marker eller så-

dana, hvarå skogsbeståndet afverkats före den i januari 1905,

2. undantag göres för marker tillhöriga stat, kommun eller allmän

inrättning och stiftelse,

3. skogsodlingen skall vara verkställd efter den i jan. 1912,

4. skogsodlingen skall vara väl utförd och vårdad,

5. skogsodlingen må utföras antingen genom sådd eller plantering

af följande trädslag: tall, gran, bergtall, ek eller bok,

6. skogsodlingen premieras först fem år efter det den verkställts,

7. den minsta sammanhängande areal som premieras är 3 hektar,

och erhålles som premie 15 kr. pr hektar; öfverstiger skogsod-

lingen 5 hektar höjes premierna till 18 kr.

Styrelsen har gifvetvis ännu ej, kunnat bilda sig något omdöme om
huru detta sätt att understödja skogsodlingsverksamheten mottages af

allmänheten.

Skogsodling, utförd å öfverlåtna marker och i sin helhet bekostad

af skogsvårdsstyrelsen.

Kulturerna å de öfverlåtna markerna började den 9 april och fort-

gingo utan afbrott till den 25 maj gynnade af god väderlek. Arbetet

leddes af 14 plantörer och förlades till 20 olika platser, hvilka angifvas

i tabell 2. Denna tabell upptager fördelningen af nykulturen och hjälp-

kulturen, den skogsodlade arealen, åtgången af plantor, arbetslagens

medelstyrka, plantors- och arbetskostnaden pr hektar. Nykulturen omfat-

tar 274,06 hektar och därtill har åtgått 1,742,327 plantor och I7 kg.

bergtallfrö; hjälpkulturen 74,79 hektar med en materialåtgäng af 322,250

l)lantor och 3 kg. bergtallfrö. Tall- och granplantorna voro 2-åriga med

undantag af 73,000 granplantor som voro 4-åriga och skolade.

Totalkostnaderna för dagsverkena uppgingo till 11,576; 94 kr., och

för plantörerna till 1,547:80 eller tillsammans 13.124: 79 kr.
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Medeltal för n}-kulturen:

clagsverkspris i: 97 kr.

arbetsst\-rka pr dag 17 män och hjon

plantätgång pr hektar 6,700

plantkostnad » » 5: 03 kr.

plantörskostnad pr hektar 4: 60 »

arbetskostnad » * 36: 35 »

totalkostnad » » 45: g8 »

Kulturerna hafva gått väl till under den för skogsväxten gj-nnsanima

väderleken, som under året varit rådande.

Styrelsen har under året afslutat 26 kontrakt om skogsodling å

460,5 hektar kala ljungmarker.

Fröklängning och inköp af skogsfrö.

Detta år liksom det föregående har varit ett mycket dåligt kottar;

grankotten var ej af bästa beskaffenhet, men dock ej så dålig, att den

ej efter sortering lämpade sig för klängning. Sålunda inköptes 348,8 hl.

grankott, 216,29 hl. tallkott och 41,3 hl. bergtallkott. Af tallkotten är

c:a 200 hl. inköpt från annan skogsvårdsstyrelse.

Klängningen visade ett utbyte af 0,49 kg. tallfrö, 0,92 kg. granfrö

och 1,59 kg. bergtallfrö pr hl.

Inköp har gjorts af 75 kg. tallfrö, 5 kg. hvitgranfrö och 5 kg. silf-

vergranfrö.

Frösättningen hos löfträden \'ar ringa med undantag för eken, som

bar ollon.

Plantskolorna.

Sedan föregående år har ingen förändring ägt rum i plantskoleare-

alen. Styrelsen har gått i författning om att inköpa den jord i Kinna-

red, som nu arrenderas till plantskola. Köpet afslutades ej under året,

beroende på häradsrättens vägran att bevilja lagfart. Beslutet har öfver

klagats.

Plantskolan i Hålabäck har ej \arit besådd, da den förbättrats ge-

nom fullständig täckdikning, En ny materialbod har uppförts i Laholms

plantskola.

Utsådda fröpartier:

73,25 kg. tall

3,50 » bergtail
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i35,oo l<g- gran

5,00 » silfvcrgran

5,00 » hvitgran

56,00 » björk

140,00 Ut. ekollon.

Plantskolorna hafva lämnat:

till (len kostnad-sfria utdelningen 2,093,550 plantor

) .skogsodlingen å de öfverlåtna markerna 2,064,577 »

» försäljning
: 3i5.i7i »

Summa 4,473,298 plantor

Inventeringen vid äret.s slut visar en behållning af 8,711,658 plan-

tor, hvaraf 4,111,500 äro i ärig gran, och 113,539 under året skolade

plantor af olika slag.

Alla oskolade plantor hafva äsatts ett värde af 9,712:90 kr. och

de skolade 3,174:09 kr. eller tillsammans 12,886:99 kr.

Åtgärder för återväxtens betryggande efter afverkningar.

Den under förlidet är inköpta finnplogen har ej kunnat flitigt an-

vändas, då frötillgången varit ringa, men den har lik\äl rekvirerats för

markberedning under en år 1909 gjord fröträdsställning, som bar jäm-

förelsevis rikligt med kött.

Afverkningarna synas under året varit mindre omfattande än 191

1

års, då 393 hektar voro föremål för afverkning och besiktigats af per-

sonalen, medan motsvarande siffra för året är 277.

Till styrelsen hafva aflämnats 40 skogsodlingsförbindelser, omfattande

en areal af 217,66 hektar.

Frän början af styrelsens verksamhet och till berättelseårets slut

har styrelsen godkänt 416 skogsodlingsförbindelser. \'id besiktning hafva

1 1 utlupna förbindelser befunnits uppfyllda. En af de för året god-

kända förbindelserna har föregåtts af laga syn med efterföljande afverk-

ningsförbud.

Sockenkom mit teerna.

Af länets 70 kommittéer hafva 5 insändt redogörelse eller protokoll

öfver hållna sammanträden. Deras verksamhet har varit mindre liflig.
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De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Någon märkbar förändring i skogarnas tillstånd och skötsel är helt

naturligt ej påvisbar under den korta tiden af ett år, hvarför styrelsen

hänvisar till hvad som härom anförts i föregående berättelser.

Styrelsen vill dock framhålla, att intresset för skogens vård ställes

på hårda prof, dä skogarna vid allt för unga år kunna för stundens

vinst realiseras med de nuvarande höga prisen på småvirke. Efter hand

som n}-ttan af välordnade gallringar blir allmänt känd, torde ungsko-

garnas roihuggning något inskränkas. Dessa skogars vård påträftas huf-

vudsakligast å de större egendomarna, men saknas ej heller å de mindre.

Styrelsen har nämligen under året kunnat föreslå några mindre

skogsbrukare till erhållande af medaljer för berömvärd skogsodling och

skogsvärd. Dessa belöningar utdelades af hushållningssällskapet vid fi-

randet af dess loo-års jubileum.

Nyttan af kalmarkernas försättande i skogbärande skick inses numera

allmänt, och att så är fallet därom vittnar den starkare efterfrågan på

bidrag från skogsvårdsstyrelsen, hvilken skulle med ökade medel kunna

bättre tillmötesgå det växande skogsodlingsintresset och än mera ut-

veckla skogsvården, bland annat genom att lämna bidrag till afdikningar.

Denna gren af skogsvården har hittills alldeles lämnats utan understöd,

enär hedarnas skogsodling tagit alla medel i anspråk.

Genom landstingets ofiervillighet att höja sitt anslag för skogsod-

lingens befrämjande från 6,000 kr. till 10,000, är styrelsen i tillfälle att

öka sina bidrag till ljungmarkernas klädande i skog.

Nämnvärda skogs- och ljungeldar hafva ej inträffat. Tallskogen s)-nes

vara starkt angripen af märgborren, som flerstädes stympat trädens kro-

nor. Arets sådder af tall och gran hafva i Barnabro plantskola härjats

af en svampsjukdom, hvilken är föremål för undersökning af dr T. La-

gerberg.

Halmstad i april 1913.

A skogs\'ård,sst)Telsens inom Hallands läns landstingsområde vägnar:

Seb. Tham.

Gustaf Pfeiff.
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Sammandrag af skogsvårdsstyrelsens räkenskaper för är 1912.

Debet.

Behållning frän 191 i '. 4,508: 77

Anslag:
Statens till uppehållande af skogsvärdsstyrelsens verk-

samhet 4,000:

—

Statens till skogsodlingens befrämjande 11,556: —
Landstingets 10,000: —
Hushållningssällskapets 5,000: — 30,556:

Skogsvårdsafgifter 16,981: 48

Ränta å i bank insatta medel 536: 19

Arrende lör plantskolejord 25: —
Försålda plantor 1.038: 01

Försåldt frö 295: 81

Försäldt emballage 3i'- 4°

Försålda skogshackor 114^ —
Diverse 261: —

Summa kr. 54,349: 66

Kredit.

S k o g s u p p 1 y s n i n g

:

Skogsutställningen i Halmstad 2,000: —
Plantörskurs 449= 75

Litteratur för utdelning 320: —
Föreläsningar 82: 60

Anslag till föreningar 200: — 3.052:35

Skogsodling:
Skogsfrö 4,088: 63

skogsodling å de öfverlåtna markerna:

Arbetskostnader n,57^:94
Plantörskostnader 1,547= 85

Resekostnader, länsjägm 317:90
» länsskogv 5°°: 5°

Uppmätning af kulturfälten T- 60

Lösen för inteckning af kontrakt 5°= ^° 14,001:39

Plantutdelning • 7 5^ 85

Plantörsbiträde 25; 80

Emballage och transporter 2°'* 7°

Järnvägsfrakter 190:90 18.664: 27

Transport kr. 21,716:62
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Transport kr, 21,716:62

Plantskolorna:
Arrenden 555: —
Arbetskostnader i»99i: 27

Diverse 913:60
Resekostnader, länsjägm 220: 10 7,670:07

Aflöningar:

Länsjägmästarens 4,200: —
Länsskogvaktarnas 6,258: 32

Beklädnadsersättning till länsskogv 400: —
Velocipedersättning » » 160: — 11,018:32

Öfriga förvaltningskostnader:

Resekostnader, styrelsens 455- 3°
» länsjägmästarens 487: 40
» länsskogvaktarnas 1,320: 55

Telefon m. m 104:51
Papper, tryck 389: 08

Fotografier 174: 13

Expeditionslokal 600: —
Annonser 32g: 84

Brandförsäkringar 94: 24

Reparationer af byggnader 137:70
» inventarier 11:48 149:18

Diverse 248: 55 4,352: 78

Byggnader 269: 78

Inventarier 518:04 787:82

41.555: 51

Behållning till 1913:

Innestående i bank 12,247:59
Fordringar 261:40
Kontant i kassan 285: i 6 , , -g^^; , c

Summa kr. 54,349: 66

Ekonomiska ställningen den 31 december 1912.

Tillgångar.

Kontanta medel 12,532:75
Fordringar 261: 40 12,794: 15

Fröklängningsanstalten 7,713: 21

Materialbodar och stängsel 1,768:44 9,481:65

Transport kr. 22,275: 80
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'iVansport kr. 22,275:80
Inventarier •, 2,108: 27
Förråd af ]>lantor 12,886: 99

» frö 3,641:50

Summa kr. 40,912:56

Skulder.

Ofvanstäende tillgångar 40,912:56

Halmstad i april 19 13.

A skogsvärdsstyrelsens inom Hallands läns landstingsområde vägnar:

Seb. Tham.

Guslaf Pfeiff.
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Tabell 1. Sammandrag öfver utdeladt skogsodlingsmaterial År 1912.
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Verkställda nykulturer å de

kg.

Skogs-

odlad

areal

har
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öfverlåtna markerna 1912.

t e r i
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Undertecknade, utsedda revisorer att granska skogsvärdsstyrelsens i

Hallands läns landstingsområde redovisning för dess förvaltning under

ar 191 2, hafva för fullgörande af vårt uppdrag genom Konungens Be-

fallningshafvande i länet fått emottaga skogsvårdsstyrelsens protokoll,

räkenskaper med därtill hörande verifikationer och förvaltningsberättelse

för sagda är, samt förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 19 13, och

få vi efter verkställd granskning afgifva följande

Revisionsberättelse.

Det sammandrag af räkenskaperna för år 1912 äfvensom den öfver-

sikt af ekonomiska ställningen 31 december 191 2, som finnas intagna

här ofvan såsom bilagor till styrelsens berättelse, haf\a befunnits öfver-

ensstämmma med räkenskaperna.

Räkenskaperna hafva befunnits riktiga och försedda med behöriga

verifikationer.

Skogsvårdsstyrelsens protokoll och förvaltningsberättelse hafva vi

genomläst, äfvensom det för år 19 13 uppgjorda statförslaget, och hafva

desamma ej gifvit anledning till anmärkning.

På grund häraf få vi tillstyrka att skogsvårdsstyrelsen beviljas full

ansvarsfrihet för 19 12 års räkenskaper och förvaltning.

Halmstad den 7 juni 1913.

Gustaf B- Hellman. H. Appeltofft.
Af Kungl. Maj:t förordnad revisor. Af Hallands läns landsting utsedd revisor.

Axel Sjöstrand.
Af hushållningssällskapet utsedd revisor.



Skogsvårdsstyrelsens i Göteborgs och Bohus läns lands-

tingsområde berättelse för år 1912.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet år 1912.

Styrelsen.

Liksom under föregående år har styrelsen utgjorts af följande per-

soner:

Ordförande, utsedd af Kungl. Maj:t, majoren och domänintendenten

m. m, C. M. Åhlund, Munkedal.

Ledamot utsedd af hushållningssällskapets förvaltningsutskott: f. d.

riksdagsmannen m. m. Gust. Mellin, Hälle, Sundsandvik (suppleant'

godsägaren Walter Thorburn, Kasen, Uddevalla).

Ledamot, utsedd af landstinget: riksdagsmannen m. m. Oscar N.

Olsson, N. Broberg, Brodalen (suppleant: landtbrukaren G. Hjort, S.

Broberg, Brodalen).

Under året sammanträdde styrelsen 6 gånger hvaraf i gäng i Kung-

älf, I i Kviström, och 4 i Uddevalla.

Sammanträdena höllos den 13 januari, 9 april, 20 juli, 31 oktober,

12 december och 30 december.

Personal och tjänsteförvaltning.

Under hela året har som forstligt biträde och sekreterare tjänstgjort

länsjägmästaren Oscar Ad. Beer, hvilken under tiden ii april— 10 maj

biträddes af e. jägmästaren Aug. Hagman.

Dessutom har styrelsen hela tiden haft anställd i kassörska, hvar-

jämte i 5 bevakningstrakter 4 ordinarie länsskogvaktare och i t. f.

länsskogvaktare handhaft omedelbara ledningen af de skogsvårdsarbeten^

hvari styrelsen biträdt enskilda skogsägare i länet.
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Vid vårens skogsodlingar tjänstgjorde dessutom 4 st. extra länsskog-

vaktare och 49 st. tillfälliga plantörer.

Skogsvårdsstyrelsens tjänsteexpedition har såsom förut varit förlagd

till Uddevalla, och hållits öppen alla söckendagar, då länsjägmästaren ej

varit stadd å resor, hvarvid de två sista helgfria dagarna i hvar månad

alltid reserverats till expeditionsdagar, då allmänheten haft tillfälle till

besök för rådfrågningar i ärenden rörande skogsvård.

Länsjägmästarens resor och förrättningsdagar utom hemmet hafva

upptagit 177 st. dagar, hvarunder 172 st. särskilda förrättningar hand-

lagts, nämligen:

Inspektioner och kontroUeringar af skogsodlingar 17 st.

Besiktning af mark för skogsodling 16 »

Konferenser med skogsvärdskommittéer och andra rörande anordnande

af skogsodlingar 23 n

Inspektioner i plantskolor 23 »

Råd i skogsvård på kallelse 26 »

Inspektioner af afverkningar 8 »

Kurser i skogsvård 9 »

Föredrag 25 »

Exkursioner och diverse förrättningar 25 >,

Summa förrättningar 172 st.

Biträdande länsjägmästarens förrättningar:

Inspektion och kontroll af skogsodlingar under inalles 12 dagar

Resedagar 2 st.

Resten af månaden använd till expeditionsarbeten o. d.

Länsjägmästaren har till styrelsens sammanträden förberedt och före-

dragit alla ärenden, äfvensom skött expeditionens göromål i hufvudsak

utan biträde annat än till räkenskapernas handhafvande. Till expeditio-

nen ha inkommit under året c:a goo skrifvelser och afsändts omkring

1 ,000; hvarjämte några hundra rapporter, adressanmälningar, plant- och

frörekvisitioner m. m. från skogsvårdskommittéer, plantörer och länsskog-

vaktare m. a. anländt. På grund af dessa meddelandens mera tillfälliga

art hafva de ej ansetts behöfva diariseras, utan hafva uppförts i särskilda

rapportsammandrag, hvarvid bättre öfversikt öfver arbetenas gång, ar-

betsplatser m. m. kunde erhållas.

Flera hundra cirkulär och broschyrer hafva vid lämpliga tillfällen

utdelats.
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Personalens tjänstgöring utom bostadsorten belyses af nedanstående

tablå

:

Dagar ägnade åt nedanstående arbeten
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Transport kronor 9,261: 53
Arrenden för plantskolejord 250: —
Länsjägmästarnes resor och arbeten 1,907: 24

Länsskogvaktarnes resor och arbeten 2,169:89
Extra länsskogvaktares och plantörers resor och arbeten 3,586:67
Kostnad för frö 3,908: 30
Anslag till 30 skogsodlingsföreningar 7,575: —
Premier till 117 lärare och lärarinnor 1,090: —
Skogsvårdskommittéerna 28: 25

Styrelsens resor 451:24
Aflöningar till länsjägmästare, länsskogvaktare och kas-

sörska 9,324:97
Diverse expeditionskostnader, annonser m. m. 2,612:08

Revisionskostnader 172:15 42337:32:

Behållning till 1913.

Inventarier 1,765:39
Fordran för synekostnader 175:58
Innestående å Upp- & afskrifningsräkning i A. B. Gö-

teborgs Bank 637: 52

Kassabehällning 1,161: 49 3,739: 98

Kronor 46,704: 14

Skogsupplysning.

Som förut framhållits hafva en del broschyrer utdelats, afsedda alt

höja intresset för skogsodling och andra skogsfrågor. Dessutom ha af

länsjägmästaren hållits 9 st. skogsvårdskurser och 25 st. föredrag, hvar-

vid skioptikonbilder i regel användts för att komplettera och belysa hvad

som sagts.

Föredragen hafva hållits å nedanstående orter:

Ljungskile (småbrukarekurs) 2 st.

» (jordbrukskurs för folkskollärare) 2 »

Herrestad (smäbrukarekurs) 2 »

Röra I) 2 »

Tegneby » 2 »

Askum » 2 »

Sanne » 2 »

Solberga » 2 »

Backamo (jordbrukskursj 2 »

Klöfvedal (skogsodlingsfest) i »

Fiskebäckskil i »

Lycke i »

Smögen i >

Transport 2 2 st>
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'rrans|)ort 22 st.

Göteborg
i ,

Vendelsberg
. i »

Tyft ''""'Z'"''"""'"

''''''''''''.^''^

I ->

Summa 25 st.

F"öredragen hafva varit talrikt besökta.

Skogsodlingsfest har anordnats inom två föreningar.

Böcker och broschyrer hafva utdelats till deltagare i kurser, elever

vid inom länet varande landtmanna- och folkhögskolor, skogsägare, kal-

marksägare, lärare m. fl.

Muntliga råd och anvisningar i skogsvård hafva vid olika tillfällen

lämnats till ett stort antal personer. Skriftliga upplysningar hafva jäm-

väl lämnats:

Kurser halva hållits till ett antal af 9:

vid landtmannaskolan å Ljungskile

» folkhögskolan i Grebbestad

» » å Tyft

» » å Vendelsberg för eleverna

>> » I) » i> utbildning af skogsplantörer

i> » » » »> folkskollärare.

» Göteborgs B'olkskoleseminarium.

(i Kungälf och å St. Bornö) 2 gallringskurser.

Skogsvård, skogsodling m. m.

Förutom hvad som i sammanhang med föredrag och konsultationer

i skogsfrågor kunnat göras till skogsvårdens fromma, har styrelsen i

samma syfte sökt uppmuntra insamling och klängning af kött, skydda

ungskogar för åverkan i juletid genom oloflig julgranshuggning samt

slutligen med all makt sökt främja skogsodling inom länet. Kottinsam-

lingen har under berättelseåret blifvit uppmuntrad af styrelsen. Någon

större kvantitet kött stod emellertid ej att få, dels på grund af att kott-

bärande bestånd enda.st sparsamt förekomma, dels på grund af att kött

ej fanns mer än å granen och i öfrigt icke i större mängd. Emeller-

tid hafva bl. a. 20,327 liter grankott genom styrelsens försorg plockats

och klängts vid Hufveröds fröklängningsanstalt i Ucklum.

För att minska oloflig julgranshuggning eller åtminstone hindra för-

säljning af orättmätigt afverkade julgranar har utverkats förbud att i

Göteborg till julen 1912 saluföra granar, hvilkas lagliga åtkomst ej kun-

nat styrkas genom företeende af intyg frän kronofogde, länsman, skogs-

vårdskommittéledamot eller kommunalnämndsordförande. Önskvärdt vore

att pä liknande sätt jämväl å andra orter i länet omöjliggjordes försälj-

ning af oärligt fånget tall- och granris, björkbuskar o. d. då naturligt-

vis markägarna ofta hafva svårt att nöjaktigt bevaka sina med stora
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kostnader uppdragna skogar och skydda dem från dylik åverkan, som

skulle upphöra nästan helt och hållet, om försäljinng af därvid tagna

skogsprodukter förhindrades.

Liksom under år 191 1 var det omöjligt att till rimligt jmIs erhålla

godt barrträdsfrö, hvadan plantering så godt som uteslutande kom till

användning. Dessutom har erfarenheten i Bohuslän gifvit vid han-

den, att planteringen proportionsvis ej blir så mycket dyrare än sådd,

som allmänt i andra delar af landet. Detta torde bero därpå, att den

af ljungsyror o. d. bemängda marken här nödvändigtvis måste bearbe-

tas mera genom djuphackning och luckring än annorstädes i landet, hvil-

ket höjer såddkostnaden högst väsentligt.

Vidare hafva fröpriserna i vissa fall mångdubblats. Skillnaden i

kostnad per hektar vid sådd och plantering blir fördenskull endast ett

par kronor. Med hän.syn härtill och till det här äfven af erfarenheten

stödda faktum, att hjälpkulturkostnaden blir mindre efter plantering än

efter sådd, torde man lugnt kunna häfda planteringens företräden fram-

för sådd å genomsnittsmark här i länet. Gifvet är dock att sådden allt-

jämt måste komma till användning å sådana platser, där rik förekomst

af sten o. d. i jorden afsevärdt försvårar planteringsarbetet, eller där

man af en eller annan anledning kan nöja sig med små såddrutor och

alltså arbetskostnaden för sådd kan nedbringas långt under kostnaden

för plantgrops upptagande, samt slutligen om godt frö åter kan erhållas

till för ett I o-tal år sedan gängse pris.

Skogsodlingarna påbörjades den 6 april, dock \oro arbetena först

i midten af månaden i full gång, de afslutades i slutet af maj månad.

Inga skogsodlingar bedrefvos på hösten.

De extra skogsplantörernas antal var 49 st.

Liksom under föregående år har skogsvårdsst)'relsen pä nedan an-

gifna sätt anordnat skogsodlingsarbeten:

dels af plantörer öfvervakade arbeten hos enskilda kalmarksägare,

som före den i februari genom socknens skogsvårdskommitté rekvirerat

plantor och själfva tillsläppa nödig arbetskraft,

dels genom skogsodlingsföreningar, som med anslag frän skogs-

vårdsstyrelsen, hushållningssällskapets kretsafdelning, kommunerna, med
enskilda gåfvor och medlemsafgifter anställa arbetare, som med hjälp af

från medlemmarna lämnadt folk utsätta plantor, lämnade från skogsvärds-

styrelsen,

dels å genom kontrakt på 15 år öfvertagna af ålder kala ljungmar-

ker helt på styrelsens bekostnad endast med ett mans- och hjondagsverke

dagligen fritt från respektive markägare under den tid arbetet fortgår,

dels genom allmänna planteringsdagar af såväl äldre som yngre personer
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A. Användt frö.

(Utsådt genom enskilda ägare och ä i)huncringsdagar samt i [jlant-

skolorna.)

Tallfrö 78,20 kg.

Granfrö 202 »

Silfvergransfrö 20 »

Bergtallsfrö 10 »

^
Summa 310,20 kg.

Dessutom en hel del löfträdsfrön (plantskolorna).

Af enskilda torde, efter hvad som kommit till styrelsens käimedom,

hafva inköpts och utsatts omkring 30 kg. frö.

B. Använda plantor.

(Utdelade till rekvirenter, utsatta å öfvertagna marker, genom skogs-

odlingsföreningar, skolbarn o. s. v.

Tall 1,799,600 st.

(jran 802,300 ;>

IJergtall 289,700

Hvitgran 160,900 :.

Lärk 6,400 j

Silfvergran '6,315 s

Alm 3i>35° »

Björk 31-775 ^

Bok 29,860 »

Ek 121,150 »

Kastanj 21,315 »

Lönn i,5'o "

Oxel 2,55° *

Ask 4.575 "

Lind 600 .)

I )iverse 5 '

Summa 3,319,905 st.

Från styrelsens plantskolor sålda samt af en-

skilda utan bidrag frän styrelsen utsatta c irka 200,000 st.

Summa 3,519,905 st.

Under året beräknas cirka 550 hektar hafva blifvit .skogbeklädda.

Rekvirenternas antal 1,138 st.

Å nedanstående 31 st. genom kontrakt på 15 år öfvertagna mar-

ker tillhörande 51 ägare har skogsodlats 121,10 hektar för en kostnad

af kr. 1,997:90 utom plantor samt plantörsarfvode:
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Medelkostnad för nyplanterinii;en kr. 35: 33 och för hjälpplanlerin-

gen kr. 13: 40.

Såväl våren som sommaren var för viixtliglicten mycket gynnsam.

Skogsodlingsföreningar.

Följande föreningar hafva under året åtnjutit anslag från styrelsen:

Fässbergs planteringsförening 800: — kr.

' Örgryte Södra d 250:-— »

» Östra » 250: — »

Tufve skogsodlingsförening 200: — »

Björlanda » 200: — »

Västerlanda » 400: — »

Torsby » 200: — »

Stenkyrka » 300: — »

Valla » 3°o: — »

Klöfvedal » 15°' — "

Hjärtum » 200: — »

Ståla » 200: — »

Morlanda » 200: — »

Skaftö » 200:— »

Lyse- och Lysekils trädplanteringsförening 300: — »

Bro skogsodlingsförening 15°: — *

Brastad » 200: — »

Berfendal » 150:—»
Tossene » 3°°- *

Kville » ••. 700: — ''

Svarteborg » •• 400: — »

Tanums \'ästra » 400: »

» Östra » 400:.— »

Moo » 200:— »

Nafverstad »
i°°- — '*

Ytterby » '5°^ "

Solberga '
^°°' — *

Tegneby »
^°°' *

Röra » "5- "

Summa 7,575: — kr.

Under året nybildades föreningar i Röra, Tegneby, Lycke och

Askum.

Med nöje anser sig styrelsen kunna vitsorda föreningarnas verk-

samhet såsom synnerligen kraftigt befrämjande skogsvårdens intressen,

ock äro föreningarnas ordförande allt erkännande värda, för det oegen-

nyttiga intresse och den osparda möda de hvar på sin ort lägga 1

dasen.
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Icke något län i hela Sverige kan uppvisa så stort antal föreningar

som Bohuslän, hvilket landstingsområde ensamt torde hafva flera gånger

så många som hela antalet inom öfriga delen af landet förekommande

likartade föreningar.

I korthet må rörande föreningarnas verksamhet anföras, hurusom de

förutom från skogsvårdsstyrelsen begära och erhålla anslag frän kom-

munerna, i vissa fall från hushållningssällskapens kretsafdelningar, ban-

ker, enskilda särskildt intresserade personer o. s. v., och att för de så-

lunda anskaffade medlen anställes arbetsfolk, som under sakkunnig led-

ning får gå från gård till gård, därvid de än skogsodla, än dika, än gallra

o. s. v.

Ett par föreningar hafva anordnat skogsodlingsfester och allmänna

planteringsdagar, ett par andra exkursioner i skog och mark med de-

monstrationer o. s. v.

Det är ett nöje för skogsvårdsstyrelsens personal att få på olika

sätt understödja föreningarnas verksamhet.

Planteringsdagar med skolbarn.

Vid öfver ett hundra bohuslänska skolor hafva under året afhållits

270 planteringsdagar ledda af 117 lärare och lärarinnor, därvid omkring

4,654 barn bekommit undervisning i skogsodling och utsatt öfver 556,045

st. plantor och utsått omkring 28 1/^ kg. frö.

Till 117 st. af de mest intresserade lärarna och lärarinnorna utde-

lades af landstingsmedel kr. 1,090 fördelade på nedanstående sätt:

15 st. erhöllo en premie af 20 kronor 300 kronor

lo t, .> » »15 i> 150

36 > » » v »10 » 360 »

56 » » » » * 5 * -So

Summa kronor 1,090 kronor.

Planteringsdagarna hafva i de flesta fall understödts af enskilda-

markägare, skogsodlingsföreningar och andra.

Plantskolorna.

Följande plantskolor voro under året i bruk: Buderöd, Gustafsberg,.

Dammen. En mindre vid Underslös nedlades. Plantskolan vid Buderöd

är under berättelseåret utökad med en areal af 1,22 hektar.
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F"öljande frömängder hafva utsatts:

1'allfrö., 76,20 kg.
Granfrö 148,— »

Bergtallsfrö 10, >

Silfvergransfrö 20, .>

Summa 2 54,2.j kg.

Omkring 50,000 plantor omskolades.

I plantskolorna funnos vid årets slut cirka 9,400,000 plantor färdiga

till utsättning våren 19 13.

Skogsvårdskommittéerna.

Liksom under föregående år hafva skogsvårdskommittéerna under

19 1 2 varit styrelsen till stort gagn genom att först och främst i deras

respekti\e socknar hafva kungjort om de förmåner i form af fria plan-

tor m. m., som från skogsvårdsstyrelsen bestås, och sedermera uppta-

git rekvisitioner och framställningar samt befordrat dem vidare till sty-

relsens expedition.

Kommitterade hafva i många fall förmedlat öfverlämnande på 15

års kontrakt af kala ljungmarker att skogsodlas på skogsvårdsstyrelsens

bekostnad, hafva vidare medverkat till skogsodlingsföreningars bildande

o. s. v.

Så länge kommitteledamöternas intresse genom styrelsens försorg

hålles uppe, anser styrelsen sig hafva stor nytta af dem.

Afverkningar och åtgärder för återväxtens betryggande.

Afverkningarna inom länet äro i allmänhet få och mindre omfattande.

Enligt under år ig 12 inkomna uppgifter å de inom länets ta.xeringsdi-

strikt äsatta skogsvärden uppgå desamma till 334,291:52 kr. Härför

har erlagts kronor 6,680: 78 i skogsaccis. Största afverkningarna hafva

förekommit i Hede (25,250 kr.). Forshälla (25,110 kr.), Härryda (24,240

kr.), Nafverstad (20,620 kr.), Iljärtum (20,460 kr.), Västerlanda (19,000

kr.), liokenäs (18,970 kr.), o. s. v.

Styrelsen har under året liksom tillförene utan kostnad på begäran

tillhandahållit skogsägare sakkunnig ledning vid utsättande af fröträd

och stormkappor samt vid planläggning af lagenliga och rationella af-

verkningar.

Under år 1912 erhöll styrelsen 22 skriftliga och med vederbörlig

borgen försedda förbindelser att återförsätta i skogbärande skick i strid

mot lagen afverkade arealer, omfattande sammanlagdt 170 hektar.
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Fyra laga syner samt ett afverkningsförbud måste under året be-

gäras. En af de laga synerna återkallades, enär vederbörande före för-

rättningen ställde säkerhet för återväxtens betryggande.

Oe enskilda skogarnas inom landstingsområdet tillstånd och skötsel.

Den skogbärande marken torde uppgå till ungefär 130,000 hektar.

Impediment i form af mossar och kärr obetydliga. Likaså arealen för-

sumpad skogsmark. Smärre lokala försumpningar dock- talrika. De
kala bergen inom länet torde upptaga en areal af minst 1 25,000 hektar.

Ljungmarkerna 100,000 hektar.

Skogarna äro hufvudsakligast bestående af gran och tall, det först-

nämnda trädslaget öfvervägande. Växtligheten varierar från synnerligen

god sådan hos de bestånd, som växa i dalsänkornas bördiga jordmån,

till medelmåttig och dålig hos de å höjdernas tunna jordlager växande.

Tallen synes i allmänhet icke inom länet på långt när få den vackra

växtform, som man påträffar inne i landet. Den blir kortvuxen och

grenig. I samband härmed må ytterligare framhållas den beklagliga

omständighet, som är känd från flera andra län, att en mängd bestånd

finnas, uppkomna efter tyskt frö. Desamma äro under all kritik, och

söker skogsvårdsstyrelsen vid alla lämpliga tillfällen få ägarna af dylika

bestånd att successivt hugga ned dem för att plantera andra träd-

slag i stället.

Rörande ljungmarkerna torde icke heller detta berättelseår vara nö-

digt rekapitulera deras be.skaftenhet och uppkomst m. m., utan torde

få anses allmänt kändt, hvad styrelsen härom i ett par föiegående be-

rättelser omnämnt.

Styrelsen söker nu i mån af tillgängliga medel med all makt be-

främja skogsodlingen på dessa degenererade och föga om ens något af-

kastande marker. Styrelsens arbete är i det hänseendet synnerligen an-

genämt, att det omfattas med lifligt intresse och förståelse från kalmarks-

ägarnas sida. För hvarje år kan spåras ett bestämdt ökadt intresse och

i samma mån ökade anspråk på hjälp i olika former från det allmänna

i detta fallet skogsvärdskassan. Här inträffar emellertid det sorgliga, att

i samma mån, som uppgifterna och arbetsfälten för skogsvårdsstyrelsen

i väsentlig grad ökas och utvidgas, i samma mån — icke, som varit att

hoppas, ökas skogsvårdsstyrelsens penningmedel — utan minskas de-

samma i stället. Anslaget till skogsodlingens befrämjande har exempel-

vis minskats frän 20,000 till 17,212 och under år 1912 till 15,409 kr.

I samband härmed framhålles den stora olägenheten af, att skogsvårds-

styrelsen först i april månad, då styrelsens omfattande skogsodlingsar-
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beten redan äro i full gång, får till sig utanordnad den andel af ansla-

get till skogsodlingens befrämjande, som Kungl. Maj:t finner skäligt sty-

relsen tilldela. Styrelsen måste enligt gällande förordning redan i de-

cember uppgöra sin inkomst- och utgiftsstat och beräknar då gifvetvis

vissa belopp till skogsodlingsarbeten af olika slag. Då emellertid först

i april besked kommer om, huru stort statsanslaget blir, kan inträffa

såsom åren 191 1 och 191 2 att styrelsen får afscvärdt mindre anslag än

som beräknats och i all hast måste inställa en del påbörjade arbeten

och ^göra för skogsodlingsintresset i länet skadliga indragningar. Det

är därför högst önskvärdt att fördelningen af riksdagens anslag till skogs-

odlingens befrämjande sker tidigare på året än hittills varit brukligt.

Uddevalla i april 191 3.

För skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

C. M. Åhlund.
Skogsvärdsstyrelsens ordförande.

Oscar Ad. Beer

Länsjägmästare och sekr.

Undertecknade, utsedda att granska Göteborgs och Bohus läns

skogsvårdsstyrelses räkenskaper och förvaltning för år 1912, få efter fuU-

gjordt uppdrag afgifva följande

Revisionsberättelse.

Räkenskaperna utvisa:

Behällning frän 1911.

Inventarier i,5o°- —
Fordran för synekostnader 60: 40

Kassabehållning 19- 7^ 1,580: 16

Inkomster.

Statens anslag till bestridande af skogs\årdsstyrclsens

verksamhet 4,000: —
Statens anslag till skogsodlingens befrämjande i5i409: —
Skogsvårdsafgifter Si-'4: 79

Hushållningssällskapets anslag 18,000: —
Landstingets anslag 2,000: —
Ränta å upp- och afskrifningsräkning 135: ^9

F"örsålda plantor 3^4= 5° 45,123: 98

Kronor 46,704: 14
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Skulder frän 1911.

Diverse räkningar 626: 84

Utgifter.

För skogsodlingar å genom kontrakt öfvertagna mar-

ker, kulturer, plantskolearbeten, körlöner, frakter,

omkostnader för redskap, skogsvårdskurser m. m. 6,338: 53
Inköpta plantor 2,923: —
Arrenden för plantskolejord 230: —
Länsjägmästarnes resor 1,907: 24

Länsskogvaktarnes resor 2,169: 89

Extra länsskogvaktares och plantörers resor och arbeten 3,586:67

Skogsfrö 3,9°8: 3°

Anslag till 30 skogsodlingsföreningar 7. 575'
—

Premier för undervisning i skogssådd och plantering 1,090: —
Skogsvårdskommittéerna 28: 25

Styrelsens resor 451:24
Aflöningar till länsjägmästaren, länsskogvaktarne och

kassörskan 9,324: Q7

Diverse expeditionskostnader, annonser m. m 2,612:08

Revisionskostnader 172: 15 42,337:32

Behållning till i9'3-

Inventarier 1.765: 39
Fordran för synekostnader 175=58
Innestående ä upp- och afskrifningsräkning i A. B.

Göteborgs bank 637: 52

Kassabehållning 1,161; 49 3,739: 98

Kronor 46,704: 14

Räkenskaperna äro ordentligt förda och förvaltningen, så vidt vi

kunnat utröna, tillfredsställande, hvarför vi tillstyrka ansvarsfrihet för

den tid revisionen omfattar.

Göteborg den 5 juli 191 3.

Sven Olsson.

Herbert Lundström. Bernhard Olsson.



Skogsvårdsstyrelsens inom Älfsborgs läns landstings-

område berättelse för år 1912.

I enUghet med kungl. förordningen om skogsvardsstyrelser af den

24 juli 1903 får skogsvårdsstyrelsen inom Alfsborgs läns landstingsom-

råde härmed vördsamt afgifva redogörelse för sin \erksamhet och för-

valtning under 1912.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Då skogsvårdsstyrelserna nu under ett flertal år haft att härom at-

gifva berättelser och då några afsevärda förändringar i fråga om sko-

garnas tillstånd och skötsel icke kan så märkbart särskiljande framträda

från det ena året till det andra, får styrelsen i hufvudsak hänvisa till

sina föregående årsberättelser och nu endast i kort sammandrag anföra

hvad som kan anses särskildt beröra det år berättelsen afser.

Därvid torde i främsta rummet med tillfredsställelse kunna framhål-

las, att ett märkbart och lifligt intresse för skogens bättre vård börjat

vakna, dels genom att ett flertal skogsägare vidtaga gallring af ung-

skogsbestånd och röjning af hyggen samt att på flera ställen, där at-

verkning skey, fröträdsställning anordnats, och dels att skogsodling af

såväl äldre som }-ngre kalmarker mera börjar beaktas. Ännu återstår

ju oändligt mycket och många år komma helt säkert att förflyta innan

den stora allmänheten tillfullo lärt sig inse betydelsen af pä rätt sätt

utförda afverkningar och en god skogsvård, men det är att hoppas att

fortsatt upplysning härom, äfvensom att de föredömen, som redan nu

kommit till stånd, skola bära god frukt för framtiden. I hög grad önsk-

ligt vore, om en utredning angående förhållandet emellan den årliga af-

verkningen och tillväxten af skogarna inom länet kunde komma till

stånd, på sätt som genom statsanslag skett inom Värmlands län, ty då

kunde med tillförlitlighet inför allmänheten framhållas den årliga öfver-

afverkning, som nu alldeles säkert äger rum, men som allmänheten icke

tror eller vill tro föreligga. Och det är att antaga, att en dylik utred-

ning skulle hos de flesta verka återhållande i och för den sköfling af

växtliga 40 ä 50 åriga ungskogar, som nu allt för ofta kommer till synes.
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Rörande skogsväxtligheten under berättelseåret kan anföras, att den-

samma varit god och att skogsodlingarna så\äl frösådd som plantering

visat goda resultat.

I fråga om skogsmarksareal, afverkningsmetoder och afverkad virkes-

mängd är något nämnvärdt icke att framhålla, utan torde få gälla hvad

därom under föregående åren anförts.

Skogsvårdsstyrelsens sammansättning

har under 191 2 icke undergått någon förändring utan består styrelsen

fortfarande af:

Ordförande: Godsägaren Claes Carling.

Ledamöter: Kammarherren C. R. C:son Wästfelt, Disponenten August

Låftman, Riksdagsmannen Gust. Odqvist och Godsarrendatorn Oscar

L. Carlsson.

Suppleanter: Riksdagsmannen Joh. Johanson, Godsägaren Oscar

Boman, Disponenten A. M. Hansson och f d. Skogsförvaltaren A. P.

Luthander.

Länsjägmästare, sekreterare och kassör: Leander Olén, adress

Borås.

Styrelsens verksamhet.

Skogsvårdsstyrelsen, som alltid ansett bland sina viktigaste uppgif-

ter vara att i skogbärande skick söka få återförsätta de marker, hvilka

blifvit skoglösa före 1905, har fördenskull utdelat frö och plantor gratis

till skogsmarksägare, som därom insändt rekvisition, dock med den in-

skränkning, att högst 4 kg. frö och 10,000 plantor lämnas till en rekvirent.

Rekvirenter af frö hafva utan undantag lämnats biträde .af skogsvårds-

styrelsens utbildade plantörer och fröet har utsatts medelst Hallströms

såddkannor och under plantörens tillsyn.

Styrelsen har under året beviljat bidrag till ett af skogseld härjadt

större skogsområde inom Kattunga och Surteby socknar för bildandet

af ett s. k. skogsodlingskomplex.

Till dylika komplex, hvaraf nu finnas 5 st. inom länet och hvilka

komplex skola bestå af minst 100 hektar i sammanhängande figur, läm-

nar skogsvårdsstyrelsen på vissa vilkor frö, plantor och plantörsbiträde

gratis samt bidrager med en tredjedel af den kontanta arbetskostnaden.

Omkring 1,000 hektar dylika komplex anses nu vara skogsodlade och

minst lika stor areal under arbete. Af berättelsen bifogad tab. I. synes

beloppet af gratis utdeladt skogsodlingsmateriel och därmed skogsodlad

areal under skogsvårdsstyrelsens verksamhet. Af tab. 3 framgår hur

skogsodlingsarbetet fördelat sig under berättelseåret inom länets olikau
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härader, och torde härvid böra framhållas, att fullt ut hälften af den
sålunda angifna arealen utgöres af gamla ljungmarker. Af tab. 3 synes
också antal rekvirenter och summa utdeladt frö och plantor under 191 2,

men i denna tab. ingår icke hvad bolag eller sådana enskilda inom
länet, som enligt styrelsens beslut ej varit berättigade att kostnadsfritt

erhålla frö och plantor, skogsodlat, hvilket dock torde kunna beräknas

till omkring 400 hektar.

Vid folkskolorna inom länet ha afhållits 274 »planteringsdagar»,

därvid lågt räknadt 7,300 folkskolebarn deltagit och åtnjutit undervis-

ning minst en dag i skogssådd och plantering. Dylika planteringsdagar

omfattas med stort ntresse af såväl de flesta lärarna som alla däri del-

tagande barn. Men för att planteringsdagarna skola uppfylla det syfte-

mål, .<=om därmed afses, är absolut nödvändigt, att hufvudvikten lägges

därpå att arbetet och undervisningen ledes på ett rätt sätt och så att

skogsodlingen lyckas. Tyvärr iakttages ej detta alltid, enär markägarna

äro angelägna att få största möjliga areal skogsodlad af barnen, och

dessa därigenom blifva uttröttade och håglösa samt utföra arbetet illa.

Med erfarenhet häraf torde böra framhållas, att där planteringsdagar af-

hållas, bör tillses, att i första rummet undervisningen afser ett väl oclr

på rätt sätt utfördt arbete, oberoende af arbetets kvantitet. Sker ej så,

kan fara föreligga, att planteringsdagar med slarfvigt utfördt arbete och

misslyckadt odlingsresultat mer skada än gagna det skogsodlingsintresse,

som redan förefinnes. Skogsvårdsstyrelsen söker därför så långt möjligt

är att till lärarnas hjälp vid planteringsdags afhållande lämna skoladt

]5lantörsbiträde.

Vid Alfsborgs regemente har äf\en under 19 12 varit anordnad

planteringskurs under en tid af 3 dagar, därvid de värnpliktiga, dels

genom föredrag, dels genom praktiskt arbete erhållit undervisning i sådd

och plantering. Såväl befäl som värnpliktiga ha för dessa arbeten visat

ett lifligt och berömvärdt intresse, och det är att hoppas, att detta in-

tresse genom de värnpliktiga sprides öfverallt inom länet.

Under berättelseåret ha hållits 5 st. sådana undersökningar som §

2 i skogslagen föreskrifver, och ha synemännen i allo godkänt skogsvårds-

styrelsens fordringar i och för återväxtens betryggande. För öfriga af-

verkningar inom länet har det lyckats styrelsen att träffa godvillig öfver-

enskonimelse med de för återväxtens betryggande ansvarsskyldiga i 338

särskilda fall, därvid skogsodlingsförbindelser erhållits for en samman-

lagd areal af 2,351,95 har, hvilka förbindelser i regel försetts med bor-

gen, och skall skogsodling vara fullgjord inom loppet af 5—S år, där

kalafverkning skett, och 8—10 år, där fröträdsställning ägt rum, men

själfsådden misslyckats. Tab. 2 utvisar närmare hur afverkningarna och
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erhållna skogsodlingsförbindelser fördela sig, dels pä länets olika hära-

der, dels under olika år och dels slutligen summa förbindelser och areal.

Skogsodlingsförbindelser till ett antal af i66 st., omfattande en

areal af 1,492 har, äro redan afsynade, och skogsåterväxten har å de-

samma befunnits betryggad, hvadan förbindelserna i fråga blifvit till sina

respektive utställare återlämnade. Däremot ha ej mindre än 477 skogs-

odlingar, som i år skolat varit fullgjorda och för hvilka förbindelser af-

lämnats, vid besiktning ej kunnat godkännas såsom nöjaktig återväxt,

hvadan hjälpkultur föreskrifvits och skall slutlig afsyning ske 1914 och 15.

För att befrämja håg, kunskap och intresse för skogsodling och

skogsvård har styrelsen låtit länsjägmästaren medverka vid ett flertal

s. k. småbrukare- och jordbrukskurser inom länet äfvensom vid folkhög-

skolorna och annorstädes, där hållande af föredrag begärts (se tab. 4),

hvarförutom inköpts och utdelats omkring 3,000 folkskrifter angående

skogsodling och skogsvård.

Till Västra Sveriges skogsvårdsförbund samt Ale och Flundre hä-

rads skogsodlingsförening, som verka för skogsodling och skogsvård, har

liksom förut lämnats ett anslag af tillhopa 700 kr. på sätt räkenskaperna

utvisa.

För lämplig utbildning af plantörer har i oktober manad hållits en

s. k. plantörskurs under en tid af tvenne veckor, och var deltagarnas

antal 25 st. samt kostnaden för densamma kronor 1,046: 97, som påförts

skogsodlingens konto.

Skogsvårdsstyrelsen har under året haft trenne ordinarie samman-

träden samt besiktigat plantskolorna i Hillared, Fristad, Öxnered och

Bäckefors äfvensom fröklängningarna i Fristad och Bäckefors.

Vid nyssnämnda fröklängningar ha under året uppförts särskilda

byggnader i och för förvaring af frö äfvensom för kottupplag, och är kost-

naden för dessa magasin nu inräknad i fröklängningarnas bokförda värden.

Skogsvårdsstyrelsens räkenskaper och bokslut ha såväl nu som före-

gående åren handlagts af styrelsens ordförande.

Länsjägmästarens expedition ocli förrättningar.

Liksom förut har länsjägmästarens expedition i Borås varit tillgäng-

lig för allmänheten, i och för råd och upplysningars afgifvande under

de tre sista helgfria dagarna i hvarje månad, och för samma ändamål har

länsjägmästaren äfven varit att träffa å Öxnereds station den första och

Bäckefors station den andra helgfria dagen i månaden. Dessutom har

expeditionen städse varit öppen, dä resor ej förelegat. Angående rese-

dagar, tjänsteförrättningar och hållna föredrag hänvisas till uppgift där-

öfver i tab. 4.
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Till expeditionen ha under berättelseåret och under 391 diarie-

nununer inkommit 1,294 skrifvelser, som föranledt till afsändandet af

1,613 bref och brefkort samt andra skrifvelser. Dessutom ha utsändts

ett stort antal svar på ingångna rekvisitioner samt likaledes en mängd
cirkulärtryck angående skogsodling och skogsvård.

Som biträde åt länsjägmästaren tjänstgör fortfarande med godt resul-

tat skogstillsyningsmannen, och hans hufvudsakliga verksamhet, förutom

tjänstgöring å kontoret, framgår af upijgifterna i tab. 4.

Länsskogvaktarna.

Fortfarande är länet uppdeladt i 4 länsskogvaktaredistrikt, och läns-

skogvaktarnas verksamhet framgår af tab. 4. Dessutom har under året

varit anställd en extra länsskogvaktare, som fått tjänstgöra dels vid

sjukdomsfall, dels där arbetenas mängd så har fordrat.

Plantörernas tjänstgöring.

Under året ha 91 st. plantörer haft anställning i och för skogsod-

lingsarbetena hos enskilda skogsägare, och ha de sammanlagdt varit

anställda under en tid af 2,646 dagar. Närmaste tillsynen öfver plan-

törernas verksamhet har utöfvats af skogstillsyningsmannen och läns-

skogvaktarna.

Skogsvårdskommittéerna

ha icke under året undergått någon förändring, hsadan fortfarande 130

d)-lika äro tillfinnandes inom länet.

Plantskolorna.

Några nya plantskolor ha icke under året anlagts, men utvidgning

har skett af Öxnereds plantskola. Tillgången af plantor vid årets slut

framgår af tab. 5, och årets vinst af plantskolcrörelsen synes af räken-

skaperna.

Fröklängningsanstalterna.

Under berättelseåret har inom länet förekommit medelmåttig skörd

af grankottar, så att klängning kunnat ske vid såväl Fristad som Bäcke-

fors fröklängningar motsvarande skogsvårdsstyrelsens behof af granfrö

för såväl 1 91 2 som 19 13 och dessutom något för afsalu. Resultatet af

årets klängning framgår af räkenskaperna, som äfven visa ingående och

utgående fröbehållning.
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Sammandrag af Älfsborgs läns skogvårdsstyrelses räkenskaper
för år 1912.

Ingående behållning från år 1911.

Innestående på Sparkasseräkning i Borås Ensk. Bank kr. 3,000: —
Obetald ränta innestående ä detta konto » 126:67
Innestående på Upp- och afskrifn. i Borås Ensk.

Bank >> 1,123: 44
Innestående i kassan hos länsjägmästare L. Olén » 67: 74
Fordran för förskotterade undersökningskostnader » 399: g

6

Lager af granfrö •> 353: —
» » tallfrö i> 1,661: —

Inventarier enligt förteckning » 2,286: 35
Behållning i plantskolorna upptagen till » 3,242: 78
Fröklängningen i Fristad bokförd med » 4,.5oo: —
Fröklängningsbyggnaden i Bäckefors bokförd med » 4,000: —
I^ager af inköpta kottar i t 896: 17 21,857: 11

Inkomster.

Statens anslag till verksamhetens bestridande kr,

:- » » skogsodlingens befrämjande »

Landstingets anslag »

Skogsvårdsafgifter den ^7/^ 1912 28,648:55
» » ^Is » 14,250: 12

» » V" * 10,720: 03 »

Räntemedel för år 1 9 1 2 »

Plantskolornas Konto (beräknad vinst å detta konto) »

Lager af granfrö ( » » gen. prisstegr.) »

» » tallfrö ( » » » »
)

»

Fröklängningen i Fristad (beräknad vinst) »

» i Bäckefors( » » ) »

1,500:
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'l"vans])ort kr. 43,477:90
Länsjägmästare L. Ölen, lön, rese- och traktamcnts-

ersättning > 6,022: 70
Skogstillsyningsman Samuel Johansson, lön, rese-

och traktamentsersättning » 3,020: 95
4 ordinarie och 1 extra länsskogvaktares löner,

rese- och traktamentsersättninsar » 8.008:80 a, .-,^. -.

-

° '^ 01,430. 3-,

Utgående behållning till 1913.

Innestäende på Upp- och afskrifning i Borås Knsk.

Bank kr. 16,321:96
Fordran för förskotterade undersökningskostnader » 809: 91
I kassan hos länsjägmästare L. Olén » 476: 70
Lager af granfrö » 13,985:-

—

-I » tallfrö » 504: —
Inventarier enligt förteckning » 2,313:94
Plantskolorna behållning upptagen till » 5,726:75
Fröklängningen i Fristad bokförd med » 5,000: —
Fröklängningsbyggnaden i Bäckefors bokförd med » 6,000: — 51,138:26

Kronor 1 1 2,568: 61

Borås i februari 19 13.

A Skogsvärdsstyrelsens vägnar:

Claes Carling.

Leander Olén.
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Förslag till Inkomst- och Utgiftsstat för skogsvårdsstyrelens i

Älfsborgs läns landstingsområde år 1913-

Inkomster:

Behållning från 1912, innestående i bank, beräknas till 12,000:-

Lager af tall- och granfrö (däraf42 kg. tall- och 2,788 kg. granfrö) 13,800:-

Landstingets anslag för 1913 10,000:

Upplupna räntemedel under 1912 beräknas till 400:-

Anslag till bestridande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet 1,500:-

Andel af anslaget till skogsodlingens befrämjande 8,000:

Under 1913 inkommande skogsvårdsafgifter beräknas till 25,000:-

Återkommit kapitalutlägg för inköp af kottar 7,000:

Vinst på plantskolor beräknas till 3,000:

Återbetalning af förskotterade undersökningskostnader 100:

Kronor 80,800:

Utgifter:

Inköp af skogsfrö och plantor för gratis utdelning 29,000:

Länsjägmästarens, skogstillsyningsmannens och länsskogvaktarnas

rese- och traktamentsersättningar 8,000:

Aflöningar 12,400:

Rese- och traktamentsersättning till styrelsen och revisprerna 2,000:

Skogsplantörernas aflöningar och reseersättningar g, 000:

Annonser, trycksaker och diverse folkskrifter 1,000:

Plantskolorna och deras skötsel 1,500:

Fröklängning och inköp af kottar 7,000:

An.slag till skogsodlingssällskap 700:

Ersättning för synekostnader enligt § 2 i skogslagen 300:

Förslagsanslag till skogsodling å skogsodlingskomplexen 2,500:

Diverse och oförutsedda utgifter 2,400:

Behållning 5,000:

Kronor 80,800:

Borås den 13 december 191 2.

Älfsborgs läns skogsvårdsstyrelse.

Claes Carling.

Leande) Olni.
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Sammandrag af gratis utdeladt skogsodlingsmaterial under 1905, 1906,
1907, 1908, 1909, 1910, 1911 och 1912.
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Tab. 3.

Under 1912 gratis utdeladt skogsodlingsmaterial.

Antal

rekvi-

renter

Utdelning af frö och plantor

Kg. frö

St. af plantor

Skogsodlad

areal

Tall

Väne

Bjärke

Flundre .

,

Ale

Vätle

Kullings ..

Bdllebygds

Redviigs ..

\'edens

Ås

Gäsene

Marks

Kinds

Sundals

Ni.rdals .,

Valbo

Vedbo

Tössbo

44

58

21

196

145

191

83

128

132

73

351

325

451

136

58

120

J54

55
I

Summaj 2,721

17-

19,-

11,50

69,25

27-

257,-

116,50

74iSo

120,50

64,25

90.25

300,85

407,35

7,50

54-

110,—

128,25

59.85

.934.55

Häraf
blandning

af 424,0

kg. tall

o. 1,510,54

kg. gran

68,500

72,000

15,000

257,300

161,500

360,600

75,000

191,600

158,300

103,100

412,200

646,400

562,300

247,900

60,000

137,5°°

180,500

6^,000

55,000

52,500

10,400

157,700

104,500

196,400

43.200

98,400

86,300

80,000

383,500

259,400

348,800

1 12,900

54,000

114,000

174,5001 1

70,500
[

80 I

230

150

750

25

725

575

710

65

675

25

310

.185
I

1.325

,845 I 1,410

330 —

380 —

370 —

30 —

250

1

—

105 I
äOO

240
I

—

25

570

760

235

435

460

40

3,772,700 2,402,000 12,885 7,260 225

6,195.070 st.
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Tab. 4-

Sammandrag af länsjägmästarens, skogstillsyningsmannens och
länsskogvaktarnas årsrapporter för år 1912.

Namn
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Revisionsberättelse.

Undertecknade, vederbörligen utsedda revisorer för granskning af

skogsvårdsstyrelsens i Älfsborgs läns landstingsområde redovisning för

dess förvaltning under år 1912, få härmed efter fullgjordt uppdrag af-

gifva följande berättelse.

Arets räkenskaper utvisa:

Ingående behållning från år 1911.

Innestående å sparkasseräkning i Borås

Enskilda Bank 3,000: —
Räntefordran å sparkasseräkning 126:67
Innestående å upp- och afskrifningsräkning

i Borås Enskilda Bank 1,123:44
Innestående i kassan hos länsjägmästare L.

Olén 67: 74 4,317: 85

Fordran för förskotterade undersöknings-

kostnader 599: 96
Lager af granfrö 353: —

i » tallfrö 1. 661: — 2014:

» » inköpta kottar 896: 17

Inventarier enligt förteckning 2,286: 35
Plantskolorna 3,242: 78

Fröklängningsbyggnaden i Fristad 4,500: —
» i Bäckefors 4,000: — 17,539:26 21,857:11

Inkomster.

Statens anslag tilU verksamhetens bestri-

dande 1,500: —
Statens anslag till skogsodlingens befräm-

jande 7,704: —
Landstingets anslag 10,000: — 19,204

Skogsvärdsafgifter 53,618
Räntemedel 375

Transport kr. 7 3,1 c 52 21,857: II
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Transport kr. 75,198:52 21,857: 11

Vinst å plantskolorna 10,307: 67
» genom prisstegring ä frö 1,072: —
» pä fröklängningen i Fristad 2,040:27
» » » i Bäckefors 4,00-5:04 ,, ennR

' ^-^ ;t 17,5 12. 90 c)o,7ii: 50

Kronor i i 2,568: 61

Utgifter.

Skogsodlingskostnader under året 38,531: 14
Annonskostnader 549: 47
Anslag till västra Sveriges skogsvärdsförbund samt Ale

och Flimdre häraders skogsodlingsförening 700: —
Styrelsens rese- och traktamentsersättningar 1,081:28
Revisionskostnader 507: 46
Afskrifning å inventariers konto 308; 66

» » fröklängningsbyggnaden i

Bäckefors 200: — cqS: 66

I-änsjägmästare L. Oléns lön och reseersättningar 6,022:70
Skogstillsyningsman S. Johanssons lön och reseersätt-

ningar 3,020: 95
Länsskogvaktarnas löner och reseersättningar 8,908: 80

1 )iverse utgifter (hyror, tryckningskostnader, frakter

m- m.) 1,799: 89 61,430: 35

Utgående behållning till är 1913.

Innestäende ä upp- och afskrifningsräkning 16,321:96

Kassabehällning
.
476: 70

Fordran för förskotterade undersökningskostnader 809: 91

Lager af gran frö 13,985: —
» tallfrö 504: —

Inventarier enligt förteckning 2,313:94

Plantskolorna 5.726:75

Fröklängningsbyggnaden i Fristad 5,000: —
» i Bäckefors 6,000: — 51,138:26

Kronor 1 12,568: 61

Sedan revi.sorerna genomgått styrelsens protokoll, böcker, skrift-

växling samt i dess vård varande kontrakter och handlingar, utan att

någon anledning till anmärkning förefunnits, få vi, ilå räkenskaperna
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förts med utmärkt ordning och reda samt äro försedda med behöriga

verifikationer, härmed tillstyrka full ansvarsfrihet för Skogsvårdsstyrel-

sen i Alfsborgs läns landstingsområde för dess förvaltning under år

1912.

Borås den lo juni 191 3.

M. Stenberg.

O. H. Svensson C. Magnusson.

Nils Ahlfors. R. Carlson.



Skogsvårdsstyrelsens inom Skaraborgs läns landstings-

område berättelse för år 1912.

I enlighet med Kungl, förordningen om skogsvårdsstyrelser af den

24 juli 1903 fär skogsvårdsstyrelsen inom Skaraborgs läns landstings-

område härmed afgifva redogörelse för sin verksamhet och förvaltning

under är 191 2, äfvensom en kortfattad framställning om de enskilda

skogarnas inom landstingsområdet tillstånd och skötsel.

Skogsvårdsstyrelsens sammansättning, sammanträden m. m.

Styrelsens sammansättning har under året icke undergått någon

förändring. Såsom dess ordförande fungerar fortfarande kaptenen m. m.

M. F. Rodhe, Mariestad. Öfriga ledamöter äro kammarherren m. m.

friherre A. von Essen, Helliden, utsedd af hushållningssällskapets för-

valtningsutskott, och landtbrukaren August Nilsson, Bjärby, utsedd af

landstinget. Suppleanter i styrelsen äro: majoren m. m. A. M. Berg-

mark, Hedåker, utsedd af hushållningssällskapet, samt ledamoten af

riksdagens första kammare m. m. grefve Nils Posse, Vreten, utsedd af

landstinget. Såsom länsjägmästare och samtidigt sekreterare och kassa-

förvaltare har tjänstgjort e. jägmästaren Gunnar Fries, som från och

med är 191 3 är anställd som länsjägmästare i Värmlands län och till

följd häraf frånträdt sin härvarande plats. Till länsjägmästare och sek-

reterare frän och med 1913 antog styrelsen efter ansökan e. jägmästa-

ren Alf Winbladh.

Under året hafva hållits 3 st. sammanträden i Skara, .Sköfde och

Mariestad, hvaraf ett i samband med inspektionsresa till Blängsäs etc.

Herr ordföranden har tillsammans med länsjägmästaren företagit resor

inom länet under 5 dagar i och för besiktning af kulturer, som utförts

af hushållningssällskapet och skogsvårdsstyrelsen, samt dessutom inspek-

terat den pågående skogsodlingskursen i Gärdsjö.

Länsjägmästaren, som haft de löpande expeditionsgöromälen om

hand, har dessutom företagit tjänsteresor, hvilkas fördelning framgår af

nedanstående tabell:
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Besiktning af afverkningar, kulturer o. d 46 dagar

Råd och anvisning i skogsvärd på kallelse af 1 3 rekvirenter 18

Föredrag 7

Föreläsning och undervisning vid plantörskursen i Gärdsjö 11 >'

Diverse resor 14 »

Resedagar 6 »

Summa 102 dagar

De tvenne länsskogvaktarnes rese- och förrättningsdagar hafva

uppgått till 362 dagar och fördelas de därunder verkställda förrättnin-

garna sålunda:

., Förrättnings-
Dagar. ...,, ^" stallen.

Skogsodlingsarbeten 11 11

Skogsodlingskursen i Gärdsjö 26 i

Besiktning af skogsafverkningar och kulturer 164 164

Råd i skogsvärd, utsyningar m. m, 43 43
Ledning af plantskolearbeten 57

—
Uppköp och mottagning af kött 13 —
Diverse resor 21 —
Resedagar 27 —

Summa 362 dagar.

Skogsupplysning-.

För att befrämja det växande intresset för skogsodling och äga

tillgång på skolade plantörer har styrelsen under året anordnat en skogs-

odlings- och plantörskurs i Gårdsjö. Denna kurs, som varade under 13 da-

gar leddes af länsjägmästaren med biträde af länsskogvaktarna. Kur-

sen räknade 25 deltagare, hvilka erhöUo fria resor, kost och logi un-

der tiden.

Dessutom har skogsvårdsstyrelsen, i syfte att väcka intresse för och

sprida kunskap om skogens bättre vård och skötsel, liksom förut, utde-

lat Skogsvårdsföreningens folkskrifter till samtliga skogsvårdskommit-

téer. Länsjägmästaren såväl som länsskogvaktarna hafva under sina

resor sökt intressera och undervisa skogsägare i skogens behandling

och vård.

Enligt en föregående tabell har länsjägmästaren hållit 7 st. före-

drag i skogsvård och har antalet af åhörare vid dessa föredrag va-

rit stort.

Vidare har skogsvärdsstyrelsen under detta liksom föregående år

genom en i länets mera spridda tidningar införd kungörelse låtit till-

kännagifva att skogsägare, som önska erhålla upplysningar och råd om
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skogens skötsel eller biträde för ledande af skogsodlingsarbeten, för ut-

märkande af fröträd, för anvisning vid gallring m. m. erhålla allt så-

dant kostnadsfritt under högst 2 förrättningsdagar årligen, dock mot

bestående af kost, logi och fria skjutsar. Som af tidigare införd sam-

manställning af personalens förrättningar framgår, har länsjägmästaren

på kallelse lämnat råd åt 13 st. skogsägare samt länsskogvaktarna

åt 43 st. Under vårens skogsodlingsarbeten hafva varit anställda 13 st.

skogsplantörer, som haft 302 st. förrättningsdagar.

Skogsodling.

Som sin främsta uppgift har skogsvärdsstyrelsen satt, att på allt

sätt söka understödja och befrämja skogsodlingarna, och tyckes äfven

intresset härför bland skogsägarna visat en glädjande tendens att stiga.

På grund af brist på frö kunde dock icke årets skogsodlingar bedrifvas

i den utsträckning, som varit önskvärd. Därför måste anstå med de

under föregående år bedrifna skogsodhngarna å gamla kalmarker, där

styrelsen bekostat hela skogsodlingsarbetet.

Omfattningen af under .styrelsens personals ledning utförda skogs

odlingsarbeten framgår af nedanstående tablå, i hvilken dock icke ingå

af plantörer ledda arbeten vid undervisning af skolbarn.

1 1 -i r a d
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I likhet med föregående år har styrelsen, i mån af tillgång, till

alla skogsägarna inom länet, som rekvirerat skogsfrö och plantor, till-

handahållit desamma till pris betydligt understigande marknadspriset.

Tallfrö utlämnades för 1 7 kr. per kg. och granfrö för 6 kr. per kg.

samt oomskolade plantor af tall eller gran till det låga priset af 50

öre per 1,000 st. De omskolade plantorna ha betingat något hög-

re pris.

127 st. skogsägare, som icke användt sig af styrelsens personal

vid arbetet, hafva rekvirerat 148,83 kg. tall- och 194,90 kg. gran- .samt

10 kg. lärkträdsfrö samt 112,650 st. tall- och 117,950 st. granplantor,

hvartill komma, 10,150 st. plantor af diverse slag.

För skolbarns undervisning och öfning i skogsodling hafva kost-

nadsfritt utlämnats sammanlagd! 35,10 kg. tall- och 35,10 kg. granfrö,

samt 113,000 st. tall- och 49,700 st. granplantor. Härmed har skogs-

odlats omkr. 105 har af cirka 2,460 skolbarn vid 84 st. skolor. Som

ledare för skolbarnens skogsplantering ha vid 15 st. skolor användts

skogsvårdsstyrelsens plantörer, vid de öfriga hafva lärarna själfva haft

undervisningen och ledningen om hand.

Under berättelseåret beräknas alltså sammanlagdt 900 har blifvit

skog.sodlade och hafva härtill åtgått 303,08 kg. tall-, 393,10 kg. gran-

och 10 kg. lärkträdsfrö samt 381,650 st. tall-, 331,050 st. gran- och

^10,150 st. diverse plantor.

Kulturerna synas i allmänhet hafva gått väl till tack vare den

gynnsamma väderleken.

Fröklängning.

I likhet med föregående år har styrelsen inköpt kött och .skickat

den.samma till Jönköpings läns skogsvårdsstyrelses fröklängningsanstalt i

Nässjö. Enligt öfverenskommelse med ofvannämnda skogsvårdsstyrelse

repartiseras alla omkostnader för kottinköp, klängning, frakter m. m.,

och hvarje styrelse erhåller hälften af fröutbytet.

Önskligt vore dock, att skogsvårdsstyrelsen själf kunde anlägga en

fröria, hvarigenom en stor del af fröbehofvet kunde erhållas för betyd-

ligt lägre pris än det i marknaden gällande. Frågan är blott att få

.skogsvårdskassan att räcka till för realiserandet af denna plan. Utsik-

terna äro dock stora, att styrelsen redan till nästa är kan förfoga öfver

en bättre kassa, hvilken .skulle möjliggöra uppförandet af en mindre

klängstuga.
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Plantskolor.

'75

Som i föregående årsberättelse omnämnes förfogar styrelsen öfver

tvenne egna samt 1 1 st. enskilda af skogsvårdsmedel understödda plant-

skolor. De sistnämnda äro dels förpliktigade att mot en låg ersätt-

ning leverera plantor direkt till ortsbefolkningen samt dels .ställa till

styrelsens förfogande alla de plantor, som icke åtgå för den direkta orts-

förbrukningen.

Pä grund af föregående års torka samt granfröets dåliga beskaffen-

het under de sista åren, ha icke plantskolorna under berättelseåret kun-

nat leverera det antal plantor, som behöfts, utan har för den skull ett

större parti granplantor måst anskaffas från Värmlands läns skogsvårds-

styrelse.

Planttillgången vid samtliga plantskolor vid årets slut framgår af

följande tablå.

Sammandrag öfver befintliga plantor i Skaraborgs läns skogsvårds»

styrelses plantskolor.

Plantskolor
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och därför är det af synnerligen stor vikt att skogsvårdsstyrelsen till

nästkommande är förfogade öfver tillräckliga medel för anställandet af

en tredje länsskogvaktare.

Tablå utvisande afverkningarnas fördelning pä de olika häraderna

inom länet.
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Någon egentlig minskning i skogssköfling kan icke förmärkas, och

utföras ännu afverkningarna flerstädes helt planlöst. Intresset för en

rationell skogsskötsel synes dock visa en glädjande tendens att stiga,

och är det härvidlag en del större egendomar, som gå i spetsen.

Skogsodlingarna synas blifva populära och kan styrelsen blott be-

klaga, att dess penningresurser icke äro tillräckliga att fylla alla de an-

språk, som framkomma, utan måste en hel del ansökningar om gratis-

skogsodling å af ålder kala marker afslås. Endast en ansökan om bi-

drag till dikning å försumpade skogsmarker har styrelsen sett sig i

stånd att bifalla på det viset, att två tredjedelar af kostnaden för dik-

ningen gäldats af skogsvårdsmedel.

Rörande finanserna hänvisas till sammandraget å följande sida.

SkcgivArdsforei.ingfts Tidskri/l igij. BiKnga
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Sammandrag öfver Skaraborgs läns skogsvårdsstyrelses

räkenskaper för år 1912.

Inkomster.

Behållning frän 1911 198:14
Statsanslag till uppehållande af styrelsens verksamhet 4,000: —
Statsanslag till skogsodlingens befrämjande 3.852: —
Landstingets anslag 4,000: —
Hushållningssällskapets anslag 1,000: —
Sk»gsvårdsafgifter 11,766: 70
Försäljningsmedel för frö och plantor 8,554: 06

Upplupna räntor 61: 89
Aterburna synekostnader 355: 06

Ersättning för kulturbiträde 262: —
Aterburna utlägg för kottinköp : 261:05
Försäljning af inventarier 8: —

Summa 34,3 18: 90

Utgifter.

Aflöningar 6,100: —
Reseersättningar 4,039:52
Skogsodling 15,594:60
Gårdsjökursen 606: 72
Inventarier 253:88
Dikningsbidrag 138:08
Expedition och diverse 2,350: 42

Behållning till 1913 5,235:68

Summa 34,3 18: 90

Mariestad i april 1913.

På Skaraborgs läns skogsvårdsstyrelses vägnar:

M. F. Rodhe.

Alf Winbladh.
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Undertecknade i vederbörlig ordning utsedda att granska Skara-

borgs läns skogvårdsstyreLses räkenskaper och förvaltning för år 19 12,

få efter verkställdt uppdrag afgifva följande

Revisionsberättelse.

Inkomster och utgifter under aret hafva utgjort:

Inkomster:

Behållning frän 1911 198:14

Statsanslag till uppehållande af styrelsens verksamhet 4,000: —
» « skogsodlingens befrämjande 31852: —

Landstingets anslag 4,000: —
Hushållningssällskapets anslag 1,000: —
Skogsvårdsafgifter 11,766:70

Försäljningsmedel för frö och plantor 8,554:06

Upplupna räntor 61:89

Aterburna synekostnader «.... 355- °^

Ersättning för kulturbiträde 262: •

—

Aterburna utlägg för kottinköp 261:05

Försäljning af inventarier 8: —
Summa 34,318: 90

Utgifter:

Aflöningar 6,100: —
Reseersättningar 4i°3'''5-

Skogsodling 15. 594: 60

Gårdsjökursen 606: 72

Inventarier 253: 00

Dikningsbidrag 138: 08

Expedition och diverse 2,350: 42

Behållning till 1913 5.235- 68

Summa 34.3 1 8: 00

Beträffande styrelsens verksamhet i öfrigt fä vi hänvisa till den af

styrelsen afgifna årsberättelsen.

Siflergranskningen har verkställts af riksbankskassören G. Win-
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bladh. Härvid hafva endast några mindre fel anmärkts, enligt hvilka

kassaförvaltaren har några öres tillgodohafvande hos styrelsen. Felen

böra rättas i innevarande års räkenskaper.

Då räkenskaperna i öfrigt befunnits riktiga samt verificerade och i

god ordning, samt styrelsen, såvidt vi kunna finna, fullgjort sitt viktiga

uppdrag med synnerligt nit och intresse, få vi tillstyrka full ansvarsfri-

het för ig 1 2 års förvaltning.

För siftergranskningen föreslå vi ett arfvode som förut af 40 kronor.

Mariestad den 2 maj 1913.

Josef Fischer.
Af Kungl. Maj:t förordnad revisor.

A. O. E. Hedenstierna. K. G. Wallenius.
Af hushållningssällskapet utsedd revisor. Af landstinget utsedd revisor.



Skogsvårdsstyrelsens i Värmlands läns landstingsom-

råde berättelse om 1912 års verksamhet samt om sko-

garnas tillstånd och skötsel.

Under berättelseäret har skogsvårdsstyrelsen utöfvat sin verksam-

het efter samma grunder som under föregående år. Styrelsen ser sig

alltså härutinnan kunna hänvisa till sina tidigare afgifna redogörelser.

Sex styrelsesammanträden hafva under året hållits. Dessutom före-

togo styrelsens samtliga ledamöter under tiden den 21— 24 augusti en

inspektionsresa genom delar af Ölnie, Fernebo, Nyeds, Vase, Karlstads,

N:e Fryksdals och Jösse härader, hvarvid bland annat besägs en del

större skogsodlingar utförda å lagstridigt afverkade marker.

Tjänstcpcysonalen har äfven under år 1912 utgjorts af i ordinarie

och I extra länsjägmästare samt 8 länsskogvaktare.

Såsom länsjägmästare har alltifrån skogsvårdsstyrelsens tillkomst

fungerat jägmästaren Arvid Nilsson. Då denne på grund af erhållen

annan tjänst med berättelseårets utgång lämnat sin befattning hos sty-

relsen, vill styrelsen till honom uttala ett varmt tack för hans förtjänst-

fulla verksamhet som länsjägmästare.

Till länsjägmästare från och med 19 13 års ingång antog styrelser,

länsjägmästaren i Skaraborgs län Gunnar Fries.

I och för de skogsodlingsarbeten, som under våren 19 12 utfördes

under styrelsens ledning, voro anställda 13 1 st. plantörer.

Med planläggning och afsyning af dikningsarbeten biträddes den

ordinarie personalen af ig st. dikningsförmän.

Under sina resor inom länet hafva länsskogvaktarna goda tillfallen

att vid personligt sammanträftande med skogsägare påverka dessa till

en bättre skogsvård. Ansökningar af olika slag, såsom om skog.sodlings-

och dikningsbidrag m. m. upptagas i allmänhet vid länsskogvaktarnas

besök hos resp. skogsägare. Den jämförelsevis betydande omfattning,

som skogsvårdsarbeten af ofvan antydda slag glädjande nog erhållit

icke minst bland länets mindre skogsbrukare, torde i stort sedt få tiU-

skrifvas länsskogvaktarnas arbete.
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För utsyning af virke haf\a efter särskild skriftlig ansökan 178 st.

skogsägare erhållit biträde af styrelsens personal.

Liksom fallet varit under de närmast föregående åren, hade det

varit styrelsens afsikt att äfven år 191 2 anordna en unden<is7iingskurs i

iiiykcsHtsyning och skogstaxation och hade kallelse till en sådan utgått

till ett antal hemmansägare och hemmansägaresöner, som tidigare ge-

nomgått af styrelsen anordnad skogsodlingskurs. Till följd af oförut-

sedda mellankommande hinder för länsjägmästaren måste emellertid den

planerade kursen tills vidare inställas.

Som i föregående årsberättelse finnes omförmäldt, har styrelsen lå-

tit en härför lämpad person genomgå skogsskola för att sedermera tjänst-

göra som föredragshållare i skogshushållning. Denne föreläsare, hem-

mansägaren Carl Asplund, har under året varit flitigt anlitad. Kom-
munalstämmor, skogsvårdskommittéer och föreläsningsföreningar i olika

delar af länet hafva i ganska stor omfattning rekvirerat honom att hålla

föreläsningar i skogsvård. Föredragen bekostas helt af skogsvårdskas-

san, men är den, som rekvirerat föreläsaren, skyldig tillhandahålla lämp-

lig lokal samt ombesörja affischering o. d. Inalles hafva under berättelse-

året hållits 64 st. dylika föredrag, af hvilka flertalet varit talrikt besökta

af intresserade åhörare.

Länets hushållningssällskap har under året anordnat sex småbru-

karekiirser fördelade på följande socknar: Stafnäs, Rudskoga, Huggenäs,

Sillerud, Nyed och 0:a Emtervik. Vid hvar och en af dessa kurser

hafva föreläsningar i skogsvård hållits af skogsvårdsstyrelsens personal.

Vid de fyra tidigast nämnda platserna föreläste länsjägmästaren, i Nyed

extra länsjägmästaren samt vid 0:a Emterviks-kursen styrelsens of-

van omtalade föreläsare Carl Asplund.

Jld lajidtbruksskolan å Varpnäs samt vid laiidtinanna- ocli folklwg-

slcolorna vid Molkom har genom styrelsens personal meddelats under-

visning i skogshushållning. Vid Varpnäs har undervisningen i detta

ämne bestått i 20 timmars föreläsningar, hållna af extra länsjägmästa-

ren, hvarjämte skolans lärlingar under sakkunnig ledning deltagit i skogs

odlings- och hjälpgallringsarbeten. Vid de nämnda skolorna vid Mol-

kom har undervisningen bestått i 10 timmars föreläsningar om skog.s-

skötsel. Afven vid dessa skolor har extra iän,sjägmästaren meddelat

undervisningen.

I likhet med närmast föregående åren hafva 1,000 ex. af Skogs-

vårdsföi-eningeiis folkskrifter inköpts och genom länsjägmästarens för-

sorg kostnadsfritt utdelats till för skogsvård intresserade inom länet.

Ett antal af fil. doktor Fr. Lovens småskrifter om skogsvård hafva jäm-

väl utdelats.
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Afvenledes har styrelsen under året prenumererat på 200 ex. af

tidskriften »Skogvaktaren» att utdelas till en del intresserade [)ersoner

särskildt bland dem, som genomgått någon af styrelsen anordnad kurs i

skogsodling.

Skogsvårdsstyrelsens plantskolor, Inilka äro belägna i Seffle, Deje

och Arjeng, hafva under berättelseåret lämnat 3,440,100 st. till utplan-

tering tjänliga plantor, hvaraf 1,181,800 st. tall- och 2,258,300 st. gran-

plantor.

Till följd af att tillgången på plantor i plantskolorna var afsevärdt

större än styrelsens eget behof, kunde en rätt betydande mängd plan-

tor försäljas till andra håll. Sålunda försåldes under våren 191 2 ej

mindre än 254,500 st. tall- och 530,000 st. granplantor. Köparna voro

i allmänhet skogsvårdsstyrelser inom andra län, men gick äfven en del

plantor till kronan eller kommuner tillhöriga marker.

\'i(l berättelseårets slut funnos enligt på senhösten verkställd in\en-

tering i plantskolorna följande antal plantor:

i Seffle 2,943,000 st.

i Deje 3,006,400 »

i Arjeng 1,696,000 »

S:ma 7,645,400 st.

I ofvanstående summa inbegripas då emellertid äfven c:a 4,000,000

st. i-åriga granplantor, hvilka dock först som 2-åriga blifva användbara

för utjilantering. Uppfrysning i plantskolorna torde äfven ej obetydligt

reducera plantförrådet.

Fyoklängningsanstaltcn, belägen vid Deje, visade sig under är 19 12

vara af stor betydelse för styrelsens verksamhet. Som faran för gran-

fröbrist till I g 12 och än mer 19 13 års skogsodlingar visade sig påtag-

lig, föranstaltade styrelsen om en ganska omfattande och intensiv kott-

plockning i de delar af länet, där någon nämnvärd tillgång af grankott

förefanns. Liksom förhållandet varit under de närmast föregående åren,

var äfven 191 2 års grankottskörd i Värmland skadad af insekts angrepp.

Utbjtet vid klängningen blef därför jämförelsevis svagt, men i betrak-

tande af de höga pris på granfrö, som under året voro gällande, blef

klängningen af grankotten dock för styrelsen till ekonomisk fördel.

Under berättelseåret inkö'ptes 1,830,55 hektoliter grankott. Af denna

kottmängd klängdes 1,823,75 hektoliter, hvarvid utbytet blef 452,9 kg.

frö. Resterande 6,8 hektoliter grankott samt 42,65 hektoliter tallkott,

som äfven inköpts under året, klängdes ej under berättelseåret, utan

förefanns som behållning vid årsskiftet.
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Bidrag till och biträde vid skogsodling har under år 1912 lämnats

skogsägare inom länet efter af styrelsen tidigare fastställda grunder.

Den jämförelsevis ringa tillgången på granfrö till vårens skogsodlings-

arbeten, hvilken olägenhet ju endast i någon mån kunde motvägas af

den rikliga tillgången på granplantor, blef dock orsak till att en del

skogsodlingar, som eljest kommit till utförande, antingen måste ui)p-

skjutas till nästföljande år eller också afsevärdt inskränkas.

Omfattningen af de under berättelseåret under styrelsens tjänste-

personals ledning utförda skogsarbetena framgår af tablå I, af hvilken

synes att under år igi2 hafva 6ji st. skogsägare utsått i,2pp,^ ig. frö,

däraf 629,9 kg. tall- och 669,6 kg. granfrö, sa///t utsatt 1,488,100 st.

plantor, däraf 752,300 st. tall och 735,800 st. granplantor, Iivaruid en

ytvidd af 2,004 ^i^ktar skogsodlats, däraf 1,612,7 hektar genom sådd och

391,3 hektar genom plantering. Af ofvannämnda skogsodlade areal

utgör 1,691,8 hektar fullständig skogsodling och 312,3 hektar hjälpkultur.

Af tablån framgår vidare, att vid skogsodliiigen i fråga förbrukats

13,333,$ dagsverken, däraf 8,339,8 vid sådden och 5,013,7 vid planteringen.

Vid jämförelse med motsvarande siffror för år 191 1, utgörande re-

spektive 821 st. skogsägare, 1,560,4 kg. frö, 1,582,500 st. plantor, 2,353,3

hektar och 15,776,6 dagsverken, visar sig, att årets skogsodlingar under

tjänstepersonalens ledning varit något mindre än föregående års. Orsa-

kerna till denna minskning torde — utom i den tidigare påpekade gran-

fröbristen — äfven möjligen vara att söka i det förhållandet-, att de

skogsägare, som innehafva äldre kalmarker och som äro intresserade af

att få dessa marker återförsatta i skogbärande skick, nu börjat närma

sig detta mål. Ännu ej med skogsodling öfvergångna äldre kalmarker

torde i allmänhet ägas af personer, som sakna förmåga eller vilja att vid-

taga skogsodlingsarbete å kalmarkerna i fråga.

Biträde af skogsvårdsstyrelsens j^lantörer för ledande af skogsod-

lingsarbeten påkallas i allmänhet endast af sådana skogsägare, som sakna

utbildad skogspersonal. De större skogsägarna inom länet — såväl bo-

lag som enskilda — hafva ofta skolad skogspersonal och använda de

sig därför endast undantagsvis, t. ex. då skogsodlingarnas omfattning

omöjliggör användandet af endast egna förmän, af styrelsens plantörer.

Detta har under året varit fallet i endast ett fåtal fall.

Såsom alla föregående år hafva dock äfven de skogsägare, som ge-

nom egen sakkunnig personal utföra skogsodlingsarbeten äsina marker, er-

hållit intill 20 kg. skogsfrö till nedsatt pris och plantor gratis i mån af

tillgång. Omfattningen af de skogsodlingar, som på detta sätt under-

stödts af skogvårdskassan, synes af tablå II, af hvilken framgår att under

berättelseåret af 40 st. skogsägare utsatts jip.e kg. frö, däraf 394,2 kg.
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tall- och 125,4 kg. gran frö samt utplanterats i,i6y.^oo st. plantor, däraf

175,000 st. tall- och 992,500 st. granplantor, genom Iwilka frö- ock

plantmängder en areal af c:a yjj,, hektar antages hafva blifvit skogsod-

lad, 519,6 hektar genom sådd och 233,5 hektar genom plantering.

Ett afsevärdt antal af länets större skogsägare utföra emellertid år-

ligen mycket omfattande skogsodlingsarbeten, utan att de till dessa er-

hälla något som helst bidrag ur skogsvårdskassan. Dä det gifvetvis är

af ett stort intresse att kunna angifva omfattningen af jämväl dylika

skogsodlingsarbeten, har styrelsen äfven för år 1912 sökt förskaffa sig

sä vidt möjligt fullständig kännedom härom. Genom af vederbörande skogs-

ägare välvilligt lämnade uppgifter ser sig styrelsen i tillfälle att i tablå

III angifva, hvilka skogsodlingar af nämnda slag utförts inom länet un-

der år 191 2. Af denna tablå framgår att under år igi2 utan något

som helst bidrag ur skogsuårdskassatt inom läftet utsatts 1,127,^ kg. skogs-

frö, däiaf 538,9 kg. tall- och 588,5 kg. granfrö, samt utsatts poi,^oo st.

plmitor, däraf 398,330 st. tall- och 503,370 si. granp\antor, genom hrilka

frö- och plantmängder 2,4.12 hektar skogsodlats, häraf 2,119,8 hektar ge-

nom sådd och 292,2 hektar genom plantering.

I tablå IV hafva tablåerna I—III sammanfattats och utvisar denna,

att under år i()i2 å enskildas skogar inom Värmlands län skogsodlats

tillhopa j;,i6g,, hektar, hvartill åtgått 2,^46,^ kg. frö och 3,3^7.300 st.

plantor.

Till följd af de rikligare skogsvärdsmedel, som under året stodo

till styrelsens förfogande, hafva diknings och bäckrensningsarbetena är

1912 kunnat erhålla ett kraftigare stöd i form af direkta bidrag, än un-

der närmast föregående åren varit fallet. Under det att år 1910 till mark-

ägarna bidrag vid skogsdikning ur skogsvårdskassan utgick med endast

40 "„ och år 19 n med endast 20 "„, kunde under berättelseåret dik-

ningsbidraget åter höjas till samma storlek som under åren 1906— 1909

eller 50 "„ af nedlagda skäliga arbetskostnader, dock högst 1,000 kr.

pr markägare. Liksom alltid förut har äfven hvarje skogsägare, som så

önskat, erhållit kostnadsfritt biträde af styrelsens personal för planläggning

och afsyning af dikningsarbete. Följden af ofvannämnda ökning i dik-

ningsbidragens storlek blef, att ett betydligt större antal skogsägare un-

der år 1912 utförde dikningsarbeten i sina skogsmarker än under år 191 1.

Genom höstens ovanligt tidiga och svåra snöfall inom länets nord-

ligaste delar, kunde en rätt afsevärd del af årets dikningar därstädes ej

afsynas under berättelseåret. Dessa dikningsarbeten, enligt approxima-

tiv beräkning utgörande c:a 51,000 löpmeter diken och 17,000 löpmeter

bäckrensning för en kostnad af c:a 10,500 kr., komma således att redo-

visas först i nästföljande årsberättelse.
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I tablå V finnas sammanställda de under året afsynade dikningsar-

beten, som äro utförda med bidrag ur skogsvårdskassan. Ur ifrågava-

rande tablå framgår, aä af 4.12 st. skogsägare nygräfts 404,168,^ löpme-

ter diken för en kostnad af 'jj,86y: 6y kr. och upprensats 84,44^,6 löp-

meter bäckar för 8,g68: 68 kr., eller tillhopa torrläggningsarbeten med bi-

drag ur länets skogsvårdskassa utförts för en summa af 82fy6: j§ kr.

Jämföras ofvanstående sififror, hvilka ju dock af angifna skäl ej full-

ständigt utvisa allt på grund af utlofvadt bidrag från skogsvårdskassan

under året utfördt dikningsarbete. med motsvarande siffror frän åren

iQio och ig 1 1, då dikningsbidragen utgingo med respektive 40 och 20

procent af arbetskostnaden, framstår med all tänkbar tydlighet, huru

ofrånkomligt nödvändigt det är, att genom verkligt effektiva bidrag

kunna understödja torrläggningsarbeten i skogsmark, om man öfver huf-

vud önskar, att dessa synnerligen betydelsefulla skogsvärdsarbeten skola

komma till stånd i någon afsevärd omfattning.

Dä emellertid de större skogsägarna inom länet utfört dikningar,

som afsevärdt öfverstiga det arbete, som motsvaras af skogsvårdsstyrel-

sens maximibidrag 1,000 kr., har styrelsen sökt vinna kännedom jämväl

om dessa utan bidrag ur skogsvårdskassan utförda torrläggningsarbeten.

I detta afseende benäget lämnade uppgifter äro sammanförda i tablå VI,

af hvilken framgår, att täan ringaste bidrag ur länets skogsvårdskassa

Jinder igi2 nygräfts Jio^j^o löpmeter diken för en kostnad af 21,61g:j8
kr. och tcpprensats 33,370 löpmeter bäckar för 6,260:30 kr. eller tillhopa

alltså för en kost7iad af 27,880: 08 kr.

Inom länet har alltså, som framgår af tablå VII, hvilken utgör ett

sammandrag af tablåerna V

—

VI, å enskildas skogar under år ipi2 ny-

gräfts 314,318,^ löpmeter diken och upprensats 140,013,6 löpmeter bäckar

för en sammanlagd kostnad af 110,716: 43 kr. Häri ingå då emellertid

ej de under året utförda men till följd af tidiga snöfall ej afsynade dik-

ningsarbeten, som tidigare omnämnts.

I skogsvårdskommittéernas antal har ingen förändring inträdt. En

del af kommittéernas ledamöter hafva lämnat styrelsen afsevärd hjälp

genom att i sina hemorter upptaga rekvisitioner om skogsodlings- och

dikningsbidrag m. m. Af skogsvårdskommitterade har dessutom styrel-

sens personal ofta kunnat erhålla värdeiulla upplysningar rörande skogs-

förhållandena inom resp. kommittéers verksamhetsområden.

Uppsikten öfver skogslagens efterlefnad har styrelsen under berät-

telseåret utöfvat efter samma grunder som under tidigare verksamhetsår.

Genom sin personal har styrelsen sålunda öfvervakat, att lagstridigt af-

verkade marker blifvit i behörig tid skogsodlade. I allmänhet har det

ej mött några svårigheter att få dessa skogsodlingsarbeten till stånd.
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Endast i två fall har styrelsen under året sett sig nödsakad påkalla

undersökning enligt § 2 af skogslagen. Ingendera af dessa »laga syner»

medhanns emellertid af förrättningsmännen före års.skiftet. Den ena af

dessa syneförrättningar torde numera ej behöfva komma till stånd, då
skogsmarken ifråga, efter det att undersökning enligt § 2 hos Konungens
Befallningshafvande påkallats, inköpts af länets största, för sin skogsvård

kända bolag.

Utan föregående laga undersökning har under år 191 2 särskilda öf-

verenskommelser rörande erforderliga skogsodlingsarbetens utförande

trättats med 13 st. innehafvare af på lagstridigt sätt afverkade marker.

Af\erkningarna under vintern 191 1—191 2 hafva i stort sedt utförts

pä ett sådant sätt, att ett ingripande på grund af skogsvårdslagen endast

undantagsvis varit påkalladt.

Som af tablå VIII framgår, hafva nämligen endast 42 st. af ofvan

nämnda periods afverkningar befunnits utförda på sådant sätt, att

särskilda åtgärder till återväxtens betryggande vid tjänstepersonalens

under aret företagna besiktningar befunnits nödiga. Dessa afverkningstrak-

ter, som tillsammans omfatta 203,5 hektar, hafva detaljbeskrifvits samt,

där så befunnits erforderligt, inlagts å karta. I ofvan angifna afverk-

ningar inbegripas ej kalhyggen belägna å marker tillhöriga skogsvår-

dande bolag.

2g st. beskrifningar öfver under åren 1905— igii lagstridigt afver-

kade trakter om tillsammans 90,75 hektar hafva under berättelseåret

omarbetats, fullständigats eller nyupprättats.

Genom underdånig skrifvelse till Kungl. Maj:t har under berättelse-

året Kungl. Domänsl\Telsens chef generaldirektör K. Fredenberg an-

mält, att han »vid företagen resa ä Brattfors Aktiebolags egen-

domar funnit skogssköfling haf\ a därstädes ägt rum i sädan grad, att

1903 ars lag angående vård af enskildas skogar blifvit öfverträdd och

att vederbörande skogsvårdsstyrelse icke vidtagit tillfyllestgörando atgär-

der att förekomma denna eller åtminstone icke tillräckligt tidigt i så-

dant syfte ingripit». Genom Konungens Befallningshafvande i länet,

till hvilken myndighet nämnda anmälan remitterats, sattes styrelsen i

tillfälle att afgifva yttrande öfver denna generaldirektörens uppseende-

väckande anmälan, och anser sig styrelsen genom den i ärendet före-

bragta utredningen hafva tydligt framvisat, att den ifrågavarande anmä-

lan varit fullständigt opåkallad och obefogad.

I underdånig skrifvelse har konungens befallningshafvande efter ati

hafva tagit del af styrelsens yttrande för egen del anfört, »att genom

den i ärendet af bemälda styrelse avägabragta utredningen efter Eders

Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes uppfattning ådagalagts, att styrelsen.
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så långt gällande författningar i ämnet det medgifvit, vederbörligen vid-

tagit de åtgärder, som under förliandenvarande förhållanden på styrel-

sen ankommit».

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

För de enskilda skogarnas tillstånd har styrelsen i tvenne af sina

föregående årsberättelser lämnat en jämförelsevis utförlig redogörelse.

Då några afsevärda förändringar i detta hänseende naturligtvis ej kunna

inträffa under den korta tiden af ett fåtal år, ser sig styrelsen böra

hänvisa till sina tidigare gjorda uttalanden rörande de enskilda skogar-

nas tillstånd.

I sin årsberättelse för föregående år lämnade styrelsen en prelimi-

när redogörelse öfver resultaten af den s. k. Värmlandstaxeringen. Sty-

relsen hyste då den förhoppningen, att det fullständiga betänkande,

som den af Kungl. Maj:t tillsatta kommissionen har att afgifva, skulle

blifva tillgängligt under berättelseåret, så att dess uppgifter rörande de

värmländska skogarnas tillstånd skulle kunna inflyta i denna årsberättelse.

Denna förhoppning har emellertid gäckats, då det sludiga resultatet af

försökstaxeringen af Värmlandsskogarna ännu ej publicerats.

Rörande de enskilda skogarnas skötsel har styrelsen äfven vid tidi-

gare tillfällen afgifvit sitt omdöme, och vore måhända tillräckligt att

hänvisa till dessa yttranden. Likväl anser sig styrelsen ej böra under-

låta att framhålla, hurusom den med glädje tror sig kunna konstatera,

att intresset för skogsvård är i ständigt stigande inom länet. För en-

dast något lo-tal är sedan torde — i stort sedt — sträfvan efter verk-

lig skogsvård endast hafva återfunnits å de större skogsbolagens mar-

ker. Den mindre skogsägaren ägnade vid denna tid sällan en tanke åt

skogsvårdens kraf. Att numera härutinnan en förändring i uppfattnin-

gen hos de mindre skogsägarna inträdt, är otvifvelaktigt. Ökade skogs-

värden hafva säkerligen spelat en ej oväsentlig roll vid väckandet af

de mindre skogsägarnas intresse för en förbättrad skogsvård, men får

förvisso äfven en betydande del af detta intresse godtskrifvas det upp-

ysningsarbete, som genom styrelsen bedrifvits inom länet.

Förutom i de tidigare nämnda ganska omfattande skogsodlingsar-

betena torde ett bevis för ofvan sagda kunna finnas i det från roi åtcv-

vaxtsynpunkt förbättrade sätt för afverkningarnas bedrifvande, som allt-

mer börjar komma till användning, hvilket bl. a. framgår af det ar från

är minskade antalet afverkningar i strid mot skogslagen.

Om man nu alltså kan anse, att vid afverkningarnas bedrifvande nu-

mera ganska stor hänsyn tages till återväxtens fordringar, sä kvarstår
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alltjämt — om också äfven härutinnan eii förbättring torde kunna spå-

ras — det ännu ganska allmänt rådande missförhållandet, att en stor

mängd af länets afverkningar utföras pa ett från tillväxtsynpunkt otill-

fredsställande sätt. Pä delta område har styrelsen förvisso alltjämt ett

ofantligt stort fält för sin upplysande verksamhet.

Karlstad den 26 april 1913.

Värmlands läns skogsvårdsst}'relse:

Fr. Loven. H. V. Tiberg. B. A. de Verdier.

Gunnar Fries.
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Tablå. I.

Under ledning af skogsvårdsstyrelsens tjänstepersonal ut

Antal

rad I
skogs-

ägare

Tall

kg.

Gran

kg.

Skogsodlai,

Fullst.

hektar

Hjälp

hektar

Summa

(

hektar

Elfdals öfre

Elfdals nedre ..

Fryksdals öfre..

Fryksdals nedre

Jösse

Grums

Nordmarks

Gillbergs

Näs

Kernebo

Nyeds

Kils

Karlstads

Vase

Ölme

Visnums

Summa

27

36

13

103

59

24

45

72,1

47-2

16,1

134.

1

46,6

31,4

9.7

104,2

40,8

5.9

17,2

24,1

17.

1

>3.i

12,0

38,3

106,6

49,1

I4>4

1 12,1

62,3

25.9

14,2

100,0

59.'

9.2

11,8

32,7

1 1,4

9,0

16,0

35.8

6,300 8,100

651 629,9
I

669,6

24,400

8,900

20,400

16,900

109,100

100,Sco

1,400

263,600

32,600

42,600

81,100

10,000

34,200

35.3°o

8,400

20,700

58,500

83,50°

140,300

12.200

93.400

66,900

29,000

160,100

1 0,000

9,400

202,7

108,3

33.9

273.1

126,0

67,8

33.8

215,3

11 1,6

25,0

32,6

48.3

28,3

25,9

36,2

78,7

27.9

2,7

36,5

20,3

12,2

230,6

111,0

33.9

309,6

146,8

69,8

39.3

246,8

125,7

25,0

32,6

55,8

28,3

30.4

36.=

90,9

752.300 1
735.800 1,447,5 165,2 1,612,7
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förda skogsodlingsarbeten inom Värmlands län 1912.

mark
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Tablå V

Diknings= ock bäckrensnlngsarbeten utförda ä enskildes skogar Inom Värm-
lands län år 1912 med bidrag ur länets skogsvårdskassa.

Elfdals

Fryksdals

Jösse

Grums
Nordmarks .'. .•

Gillbergs

Näs
Fernebo
Nyeds
Kils

Karlstads

Vase

Ölme
Visnums

Sum S.9 i<
!
68

Tablå VI.

Diknings- och bäckrensnlngsarbeten utförda å enskildes skogar inom Värm^
lands län är 1912 utan bidrag ur länets skogsvärdskassa.

Härad
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Tablå VII.

Sammandrag öfver diknings= och bäckrensningsarbeten utförda å enskildes
skogar inom Värmlands län är 1912.

Löpmeter

Bäck-

rensning

Dikning

Kr.

Bäckrensning

Kr.

Elfdals 190,556,8

Fryksdals .

Jösse

Grums

Nordmarks

.

Gillbergs .

Näs

Fernebo

Nyeds

Kils

Karlstads .

.

Vase

Ölme

Visnums

117.695.

4

16,700,0

9.356.°

24.577.°

'5,739.°

17,047,0

47,398,0

12,965,0

20,148,0

5,224,0

17,859,0

9,153.;

10,100,0

69 ,683,=

,977,0

738,°

134,°

!, 295,4

,308,0

,839,0

i, 788,0

,574,0

,387,0

485,0

639,0

i6S,o

,220

.659

,257

338

i235

,690

765

iSi

139

S38

,040

541

594

Summa' 514.518, 140,015,6
II

95,487

7,784

2,986

326

643

150

2,066

709

409

33

Tablå VIII.

Sammandrag öfver detaljbeskrifna afverkningstrakter, uppkomna under
afverkningsåret 1911— 1912.

II ärad



VÄRMLANDS LÄNS LANDSTINGSOMKAUE. I 97

Berättelse

öfver verkställd granskning af Värmlands läns skogsvårdsstyrelses räken-

skaper och förvaltning år 191 2.

Den ekonomiska ställningen under revisionsåret framgår af följande

tablå:

Inkomster.

Behållning från iqii 17,449:81
Skogsvårdsafgifter 190,13g: 12

Anslag af staten, landstingen m. fl. 18,704: —
Räntor 1,203: 98

Skogsfrö och plantor 18,184:99

Plantörers arvoden och resor 953: —
Inventarier 169: 60

Diverse 376: 08 247,180: 58

Kronor 247,180:58

Utgifter.

Styrelsens resekostnader 1,101: 73

Länsjägmästarnas arvoden 8,883: 99
» resor 3,121:43

Länsskogvakiarnas löner 12,441:30

resor 5,°89' 89 30,638: 34

Skogsodling:
Inköp af skogsfrö 25.559: 7°

Plantskolorna 3,280: 62

Fröklängningsanstalten i>3°8: 11

Kottuppköp 5,167: 87

Skogsodling af äldre kalmarker 640: 62

Plantörers arfvoden 8,835:

resor '.992'ii

Diverse skogsodlingskostnader 1.479: ^3 48,283: 66

Dikning:
Dikningsbidrag 44,085: 65

Dikningsförmäns arvoden 2,445:

> resor 1,124^4 47,65 5:49

Transport kr. 126,577:49
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Transport kr. 126,577:4g
Undervisningskurser 2,138: 30
Inventarier 554:90
Reparation och underhåll af inventarier 236: 03
Annonser och tryck 1,331:30
Synekostnader 102:92
Lägenheten Moängen 1,036:38
Expeditions- och skrifmateriel 304: 80

Telegram- och telefonafgifter I1O79: 47
Diverse frakter 30: 35
Hyror och arrenden 1,001: —
Diverse 2,369: 72

Behällni ng till i 9 i 3:

A deposition i Vermlands Ensk. Bank 10,000: —
A löpande räkning i d:o 2,191:72
A kapitalräkning i d:o 98,000: —
Utestående förskott ... 75: —
Kontant hos redogöraren i5r:20 110417:92

Kronor 247,1 So; 58

Skogsvårdsstyrelsens värdehandlingar, som förvaras i kassafack i

Vermlands Enskilda Bank i Karlstad, äro inventerade och befunna i

öfverensstämmelse med räkenskaperna. Verifikationerna äro granskade

och i god ordning befunna, och har därvid endast anmärkts:

1:0 att å verifikationen n:o 2112 utbetalts 50 öre för litet.

Revisorerna hafva tagit del af styrelsens berättelse och vid dess

sammanträden förda protokoll och därvid bland annat funnit, att s/^oo-s-

odlingsarbetena under tjänstepersonalens lednmg omfatta en areal af 2,004

har, och har därå utsatts 1,299,5 kg. frö, däraf 629,9 kg. tall- och 669,6

kg. granfrö samt utsatts 1,488,100 st. plantor, hvaraf 752,300 st. tall-

<3ch 735,800 st. granplantor. Af ofvannämnda skogsodlade areal utgör

1,691,8 har fullständig skogsodling och 312,2 har hjälpkultur. För dessa

arbeten hafva förbrukats 13,353,5 dagsverken hos 651 st. skogsägare.

Skogsodlingsarbeten utförda af ägarnas egen personal med bidrag af

frö och plantor från skogsvårdsstyrelsen omfatta en areal af 753,1 har

och hafva därtill åtgått 519,6 kg. frö och 1,167,500 st. plantor. Utan

dylikt bidrag hafva enligt inhämtade upplysningar under året skogsod-

lats 2,412 har, hvarå utsatts 1,127,4 kg. frö och utsatts 901,700 st.

plantor.

Under året hafva sålunda / sin helhet skogsodlats 5,169,1 har, hvar-

vid förbrukats 2,946,5 kg. frö 3,557,300 st. plantor.
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Diknings- och bäckyensningsarbcten. För dessa arbeten hafva under

året ökade medel stått skogsvårdsstyrclsen till buds, pä grund hvaraf

styrelsen varit i tillfälle att åter höja bidragen till samma belopp som

före 1 9 10, eller till 50 % af nedlagda skäliga arbetskostnader. Följden

liäraf har blifvit, att ett betydligt större antal skogsägare låtit utföra

dikningsarbeten å sina marker än under närmast föregående år. Med
bidrag ur skogsvårdskassan har under 1912 af 412 st. skogsägare upp-

gräfts 404,168 km. diken för en kostnad af 73,867: 67 kr. och uppren-

sats 84,445 km. bäckar för 8,698: 68 kr.

Af större skogsägare hafva emellertid utförts dikningar, som afsevärdt

öfverstiga det arbete, som motsvarar skogsvårdsstyrelsens maximibidrag,

1,000 kr., och har styrelsen härom inhämtat, att utan något bidrag ur

skogsvårdskassan nygräfts 110,35 km. diken och upprensats 55,57 km.

bäckar, hvadan alltså under år 1912 å enskilda skogar nygräfts 514,518

km. diken och upprensats 140,015 km. bäckar. Då emellertid höstens

tidiga snöfall omöjliggjorde afsyningen af en del dikningsarbeten i norra

delen af länet, approximativt beräknade till 51 km. diken och 17 km.

bäckrensning, hvilka arbeten komma att redovisas i 1913 års räkenska-

per, så visa årets arbeten i detta syfte, vid jämförelsen med år 1911, en

högst betydande ökning.

Plantskolorjia i Seffle. Deje och Arjeng hafva under året lämnat

3,440,100 st. plantor, hvaraf 1,181,800 st. tall- och 2,258,300 st. gran-

plantor.

Fvöklängningsanstalten i Deje har fortfarande visat sig medföra

stora fördelar, ehuru årets klängningsresultat blifvit svagare än år 191 1.

En undervisningsknis i virkesutsyning och skogstaxation har under

året varit planlagd, men måst på grund af mellankommande hinder tills

vidare uppskjutas.

Föredrag hafva hållits å 64 olika platser inom länet af den i sist-

lidne års berättelse omförmälda person ur de mindre skogsägarnas egna

led, och hafva dessa föredrag omfattats med stort intresse.

Vidare hafva af skogsvärdsstyrelsens tjänstemän hållits föreläsningar

i skogsvård vid sex af länets hushållningssällskap ordnade småbrukare-

kurser, hvarjämte samma personal lämnat undervisning vid landtbruks-

skolan å Varpnäs samt vid landtmanna- och folkhögskolorna i Molkom.

I sistlidna års revisionsberättelse framhölls önskvärdheten af att läns-

jägmästarens arbete med bokföring borde till fördel för hans egentliga

arbete omläggas. Visserligen har skogsvårdsstyrelsen bemyndigat läns-

jägmästaren att i större utsträckning än förut anlita extra skrifhjälp,

hvarigenom dock hans bokföringsarbete knappast synes vara lättadt.
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I anledning af hvad revisorerna om verksamheten under sistlidne

år inhämtat vilja de med hänvisning till de arbetsresultat, som framgår

af styrelsens berättelse, samt med kännedom om det odelade förtroende

hvarmed länets skogsvårdsstyrelse och dess verksamhet omfattas af lä-

nets skogsägare, såsom sin åsikt uttala, att skogsvårdsstyrelsens infly-

tande på länets skogsbruk fortfarande såsom hittills är af största bety-

delse för ett rationellt bedrifvande af en af länets viktigaste näringar.

I detta sammanhang vilja revisorerna erinra om den af generaldi-

rektör K. V. A. Fredenberg till regeringen gjorda anmälan om försum-

melse från skogsvårdsstyrelsens sida vid öfvervakande af afverkningarna

å Brattfors skogar. Efter tagen del af nämnda anmälan samt skogsvårds-

styrelsens däröfver afgifna förklaring jämte de mellan styrelsen och

skogsägaren i ämnet förda underhandlingar hafva revisorerna kommit

till den öfvertygelsen, att anmälan varit obefogad och att skogsvårds-

styrelsen icke i något afseende låtit någon försummelse komma sig till

last.

Då mot räkenskaperna och deras verificerande icke förekommit

annan erinran än den ofvan gjorda sifferanmärkningen, få revisorerna,

under förutsättning att omförmälda anmärkning af styrelsen nöjaktigt

förklaras eller erkännes till rättelse i innevarande års räkenskaper, hem-

ställa, att full och tacksam ansvarsfrihet lämnas Värmlands läns skogs-

vårdsstyrelse och dess kassaförvaltare för den tid, revisionen omfattar.

Karlstad den 28 maj 1913.

Reinh, Geijer.
Af Kungl. Maj:t förordnad.

R. Wikström- Axel Låftman.
För Värmlands läns landsting. För Värmlands läns hushållningssällskap.

7/7/ Konungois Bcfallningsliafvande i ]'äniila>ich lan.

Med anledning af Konungens Befallningshafvandes skrifvelse n:o

2688 den 29 sistlidne maj med öfverlämnande af bland annat revisions-

berättelse öfver Värmlands läns skogsvärdsstyrelses förvaltning under är

191 2 får jag härmed, återställande nämnda berättelse, vördsamt erkänna

i densamma anmärkt sififerfel, och skall på grund af detta fel påkallad

utbetalning redovisas i 191 3 års räkenskaper.

Karlstad den 3 juni 19 13.

På uppdrag af Värmlands läns skogsvårdsstyrelse:

Gunnar Fries.



Skogsvårdsstyrelsens inom Örebro läns landstings-

område berättelse för år 1912.

Skogsvårdsstyrelsens sammansättning och organisation har under

det förflutna aret bibehållits oförändrad.

Under sex styrelsesammanträden hafva de viktigare ärendena blif-

\it behandlade och genom protokolltagna beslut afgjorda.

Länsskogvaktare Edv. Thedéen i södra distriktet upphörde den i

december på egen begäran att vara länsskogvaktare och har styrelsen

i hans ställe förordnat V. Trillkott att vara länsskogvaktare i södra di-

striktet med bostad f. n. i Hallsberg.

Till följd af de ökade göromålen har bclutats att frän och med

191 3 års början genom omläggning af nuvarande distrikt bilda ett norra

länsskogvaktaredistrikt och har styrelsen till länsskogvaktare i detta di-

drikt antagit M. Fredriksson med skyldighet vara bosatt i Kopparberg

eller Ställdalen.

Styrelsen har pä flera sätt sökt sprida upplysning och \äcka in-

tresse för bättre skogsvärd, bland annat genom inköp och utdelning af

300 exemplar af Skogsvårdsföreningens folkskrifter samt dr F. Lovens

afhandling »Råd vid afverkning och skogsodling af barrskog».

Öfver åttio ansökningar om biträde vid skötsel af skog, förutom

skogsodlings- och dikningsansökningar, hafva inkommit under året och

äfven kunnat beviljas och utföras; och, ehuru öfver hälften af dessa en-

dast afsett utmärkande af fröträd vid större tillärnade afverkningar, hafva

likväl i 35 fall afverkningarna kunnat inriktas pä och inskränkas till än-

damålsenliga beständsvårdsätgärder.

Ehuru styrelsens medeltillgång icke tillät utlofvande af ökadt bi-

drag till skogsodling och oaktadt skogsfröpriserna voro enastående höga,

inkommo ansökningar om biträde och bidrag till skogsodling från 154

egendomsägare. Under ledning af länsskogvaktarna och 17 plantörer

besåddes fullständigt 151,20 hektar kalmarker, afverkade före år 1905,

samt 592,72 hektar, afverkade efter är 1904. Hjälpsådd utfördes å

84,80 hektar och hjälpplantering ä 16,64 hektar, hufvudsakligen äldre

kalmarker. Till dessa skogsodlingar utlämnades och användes c:a 74
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kg. tall- och granfrö, som lämnades afgiftsfritt, samt c:a 286 kg. tallfrö

till 18 kronor pr kg. och c:a 244 kg. granfrö till 7 kronor pr kg. Dess-

utom utsattes 150,300 st. tall- och 24,000 st. granplantor samt

2,930 st. utländska barrträdsplantor och löfträdstelningar.

Biträde af plantörer lämnades under 664 dagar, af hvilka 107 da-

gar voro afgiftsfria.

För skogsodlingsarbetets utförande användes 3,083 mans-, 2,055

hjon- samt 2,682 barndagsverken.

*Då barrträdskottar icke funnos att insamla inom länet, måste för

fyllande af fröbehofvet 107 kg. tallfrö inköpas.

Behållningen af skogsfrö utgjorde vid årets slut c:a 30 kg. tail-

och 30 kg. granfrö.

I plantskolorna utsåddes 38,65 kg. gran- och 16,00 kg. tallfrö.

Genom inköp af vidliggande och lämplig mark för ett pris af 600

kronor har plantskolan vid Frövi kunnat utvidgas betydligt och den vid

Gusselby arrenderade marken afvaras.

För torrläggning af försumpade marker har styrelsen i likhet med

föregående år biträdt med kostnadsfri undersökning, upprättande af dik-

ningsplan och kostnadsförslag samt, utan återbetalningsskyldighet, läm-

nande af kontant bidrag, motsvarande halfva beräknade kostnaden för

upptagande af hufvudafloppen.

Från 56 egendomsägare inkommo ansökningar om biträde och bi-

drag till afdikning af skogsmark, och blefvo hos samtliga dessa under-

sökningar verkställda och kostnadsförslag upprättade.

Under året anmälde tjugo egendomsägare diken färdiga till afsy-

ning och utbetalades till dessa för 12,850 längdmeter godkända diken

1,310: 12 kronor.

Från sex kommuner inom länet haf\a inkommit ansökningar om
andel af den till bildande af sockenallmänningar donerade fonden och

har styrelsen beslutat att tilldela Bjurkärn och Nerkes Kil socknar hvar-

dera femtio kronor ur nämnda fond. Ofriga sökande kommuner haf\a

anmodats komplettera sina ansökningar.

Hufvudsakligen genom länsskogvaktarnas rapporter hafva 1 1 1 skogs-

afverkningar, företagna på sådant sätt, att skogslagens § i i mer eller

mindre grad ansetts öfverträdd, kommit till styrelsens kännedom och

blifvit vid dess sammanträden behandlade.

Utaf dessa hafva i 75 fall afverkningarna varit så begränsade

eller vid tiden för anmälan så ofullbordade, att desamma blifvit ställda

imder observation; i 30 fall hafva afverkarna lämnat underhandsförbin-

delse, att inom viss tid hafva återförsatt marken i skogbärande skick

och i sex fall har styrelsen nödgats påkalla undersökning enligt § 2 af



ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSOMRÅDE. 203

lagen den 24 juli 1903 och hafva dessa undersökningar i samtliga fall

ledt till skriftliga öfverenskommelser.

Skogsvårdsst}Telsens inkomster och utgifter framgå af följande:

Hufvudräkning.

Debet.

Skulder vid årets början:

Enligt revers af ^-/is 1910 10,000: —
Till kassaförvaltaren i,449: 03

Donerade medel 512: — 11,961:03

Utgifter:

Skogsodlingars konto:

Skogssådd och plantering 1,826: 08

Dikningar 1,582: 8i

Plantskolorna 114: 37 3,523: 26

Skogsupplysningars konto 124: 13

Räntors konto 492: 86

Öfriga förvaltningskostnaders konto:

Styrelsens rese- och arfvodesräkning ... 844: 60

Länsjägmästare och länskogvaktares at-

löningar 9,583-97

Diverse omkostnader 828: 04 11,256:61 15,396:86

Tillgångar vid årets slut:

Fastigheters konto:

Frövi plantskola och bostad 12,557:63

Strömstorps > 8,106: 37 20,664: —
Frövi fröklängningsria 13,^87: 89

Inventarier 1,896: 56

Skogsfrö 5'°:
—

Fordringar:

Diverse debitorer 3-5-"-

Örebro Enskilda Bank i5,°4i: 60 15,367: 22

Kassa ^^9^ 75 52.395: 42

Summa kronor 79,753:3'

Kredit.

lillgängar vid årets början:

Fastigheters konto:

Frövi plantskola med bostad n,949= 88

Strömstorps » » » 8,106: 37 20,056: 25

Transport 20,056: 25
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Transport 20,056
Frövi frökliingningsrias konto 16,359

» 60

» 1,925

» 4,812

Strömstorps »

Inventariers

Skogsfrö

Fordringar

:

Diverse debitorer

Örebro Enskilda Bank

Kassa

174: 86

io6: 14 281: —
106: 14

Inkomster:

Statsanslag

:

Till upprätthällande af verksamheten

Till skogsodlingens befrämjande

4,000:

3,852:

43,600: 1

1

7,852: —
Skogsvärdsafgifter 11,231: 84

Öfriga anslag

:

Af Örebro läns landsting 2,200: —

Skulder

» .; Hushållningssällskap

rit/ årcls slut:

2,800: 5,000: — 24,-o83: 84

Enligt revers af den ^-/j^ 1910 10,000: —
Till kassaförvaltaren 2,069: 36 [2,o6q: 36

Summa kronor 79,753:31

Dessutom innehar styrelsen vid årets slut depositioner å tillsam-

mans 4,834:51 kronor, hvilka af respektive afverkare för verkställande

af skogsodlingsåtgärder deponerats i bankinrättning.

Ansökningarna om biträde för vidtagande af åtgärder rörande en-

skilda skogars skötsel hafva äfven under det förflutna året ökat i för-

hållande till föregående år och man är däraf berättigad till den upp-

fattningen, att intresset för dylika åtgärder alltjämt tilltager.

Detta är ju glädjande. Men styrelsen har äfven för detta år att

klaga öfver den pä många håll fortgående sköflingen af skogskapitalet,

hvarom styrelsen i föregående berättelser nämnt. Några nya drag ha

däri ej tillkommit. Det är fortfarande skogs- och egendomsspekulan-

terna, som sköfla särskildt de mindre skogarna, sedan de inköpt antin-

gen hela egendomen eller ock endast afverkningsrätten till skogen. Då
en sådan egendom lämnar deras händer, är den oftast beröfvad all an-

vändbar skog.

Trämasse- och pappersindustrien, som under de sista årtiondena

\unnit insteg inom länet, har utan tvifvel bidragit både till skogens

vanvård och till förminskningen af skogskapitalet inom länet, dels där-

igenom att ungskog kan afsättas till denna industri till lönande pris,
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och dels genom för hastig af\eikning af under senare åren förvärfvade

afsevärda skogsområden.

Äfven om den gröfre skogen pa sådana egendomar afverkas alltför

hastigt, torde man likväl kunna hysa förhoppning om, att dessa skogar

därefter rationellt vårdas för produktion af den råvara, hvaraf industrien

är i behof. Som allmänt omdöme torde dock kunna sägas, alt äfven

under förra året afverkningen inom länet \arit större än tillväxten.

Örebro den 2S april 1913.

Pä Örebro läns skogsvårdsstyrelses vägnar:

P. M. Carlberg.

/ 7. A. Bergvall.

/
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Efter verkställd granskning af Örebro läns skogsvårdsstyrelses rä-

kenskaper och förvaltning för år 19 12 få undertecknade häröfver af-

gifva följande

Revisionsberättelse.

Tillgångar vid årets början.

Frövi plantskola med skogv.-bostad 11,949:88

Strömtorps » » » 8,106:37

Frövi fröklängningsria 16,359: 25

Strömtorps « 60: —
Diverse inventarier 1,925:21

Skogsfrö 4,812:26

Fordringar: Örebro Ensk. Bank 106: 14

Div. deliitorer 174:86 281: —
Kassabehällning 106: 14 43^600: 11

Skulder.

Enligt revers af den ^-/jj 1910 10,000: —
Till kassaförvaltaren i,449: °3

Donerade medel 512: —

Inkomster.
Statsanslag

:

Till upprätthållande af verksamheten 4,000: —
;> skogsodlingens befrämjande 3>8S2:

—
Skogsvårdsafgifter 11,231: 84

Öfriga anslag:

Af Örebro läns landsting 2,200: —
5 » » hushållningssällskap 2,800: — 24,083: 84

Summa kronor 55,722: 92

Utgifter.

Skogsodlingars konto

:

Skogssådd och plantering 1,826: 08

Dikningar 1,582:81

Plantskolorna 114: 37

Skogsupplysningars konto 124:13

Räntors konto 492: 86 4,140: 25

Öfriga förvaltningskostnaders konto:

Styrelsens rese- och arfvodesrkn 844: 60

Transport 844: 60 4,140: 25
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Transport 844:60 4,140:25
Länsjägmäst. och länsskogkv. aflöningar

och reserkn 91583:97
Diverse omkostnader 828:04 jj 256:61 ,. ^oC- 8f

Tillgångar vid arets slut.

Frövi plantskola och skogv. -bostad 12,557:63
Strömtorps » :> » 8,106:37
Frövi iVökkingningsria 13,287: 8g
Diverse in\entarier 1,896: 56
Skogsfrö 510: —
Fordringar: Örebro Ensk. Bank 15,041:60

Div. debitorer S^S-^»^ 15,367:22
Kassa] lehållning 669: 75 52,305: 42

Skulder.

Enligt revers af den ^-/jj iqio 10,000: —
Donerade medel 533: 39
Till kassaförvaltaren i,535: 97 12,069:36 ^0,326:06

Summa kronor 55,722:92

Som styrelsens räkenskaper, af särskild person siftergranskade, be-

funnits med ordning och reda förda samt med vederbörliga verifikatio-

ner försedda, få revisorerna, som genomgått styrelsens protokoll och

förvaltningsredogörelse, utan att finna- skäl till anmärkning, härmed före-

slå, att full ansvarsfrihet beviljas styrelsen för den tid revisionen omfattar.

Örebro den 22 maj 19 13.

A. Andersson.
Af Kungl. Maj:t .utsedd revisor.

Rob. Montgomery-Cederhielm. Aug. Andersson.

Af kungl. hushållningssällskapet Af landslinget utsedil

utsedd revisor. revisor.





Skogsvårdsstyrelsens inom Västmanlands läns landstings-

område berättelse för år 1912.

I enlighet med § 8 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående

skogsvårdsstyrelser den 24 juli 1903 får skogsvårdsstyrelsen inom Väst-

manlands läns landstingsområde härmed afgifva berättelse för år 1912.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Skogsvårdsstyrelsen har till sin sammansättning icke undergått nå-

gon förändring under berättelseåret. Såsom ordförande har sålunda fort-

farande fungerat borgmästaren m. m. John Karlsson. Öfriga ledamöter

hafva varit grefven m. m. A. Hamilton (utsedd af hushållningssällskapets

förvaltningsutskott) samt landstingsmannen Eric Jansson i Kårsta (utsedd

af landstinget).

Suppleanter: Grefven m. m. Fr. Cronstedt, utsedd af hushållnings-

sällskapets förvaltningsutskott samt landstingsmannen J. A. Änder i Hårs-

bäck, utsedd af landstinget.

Styrelsens tjänstepersonal, som vid berättelseärets ingång utgjordes

af en länsjägmästare, en sekreterare och kamrerare samt 4 länsskogvak-

tare, har under året undergått följande förändringar.

Sekreteraren och kamreraren, jägmästaren m. m. I. Fåhraeus har

pä begäran entledigats från sin befattning hos st\-relsen från och med

berättelseårets utgång, och har sagda befattning uppdragits åt länsjäg-

niästaren.

Vidare har från och med den i oktober antagits ytterligare en läns-

skogvaktare.

Styrelsen har under året haft sju sammanträden, hvaraf ett i sam-

band med företagen inspektionsresa genom Åkerbo, Simtuna och Våla

härader.

Under kulturtiden hafva förutom länsskogvaktarna tjänstgjort 15

stycken plantörer. Tjänste- och tillsyningsmännens samt plantörcrnas

förrättning-sdagar framgå af nedanstående tablå:

Skogsvårds/oreningins Tidskri/t igij. Bibga i. I4
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Sammandrag af länsjägmästarens, länsskogvaktarnas och plantörernas

rese= och förrättningsdagar år 1912.

Länsjägmästaren

Södra distriktet:

Länsskogvaktaren

Plantörerna

Västra distriktet:

Länsskogvaktaren

Plantörerna

Norra distriktet:

Länsskogvaktaren

Plantörerna

Östra distriktet:

Länsskogvaktaren

Plantörerna

Summa

3 —
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.som med glädje kan konstateras särskildt beträffande en del mindre skogs-

ägare och som i synnerhet tar sig uttryck i rekvisition af länsskogvaktare för

råd och anvisning vid gallring och fröträdsutmärkning äfvensom skogs-

odling af såväl sådana marker å hvilka gällande lag påbjuder kultur som

äldre kalmarker.

Under berättelseåret har på grund af den tilltagande skogs- och

egendomsspekulationen virkeskapitalet ganska betydligt minskats. Något

direkt ondt vore ju ej att säga härom, om spekulationslustan endast af-

såge uttagande af det ekonomiskt mogna virkeskapitalet, men då inga

andra gränser för skogsafverkningen tyckas existera än möjligen de, som

gällande äterväxtlag föreskrifver, utan den växtliga ungskogen får falla

tillsammans med den mogna skogen, framträda dessa aftarer i sin sorg-

ligaste dager.

I likhet med hvad fallet varit under flera föregående år har styrelsen

äfven under detta berättelseår på grund af alltför liten tillgång på medel

sett sig nödsakad att tillsvidare afslå flere skogsmarksägares begäran

om understöd för försumpade markers afdikning liksom styrelsen afsamma

skäl ej heller sett sig i stånd att i samma omfattning som förut bidraga

med frö och plantor till nedsatt pris eller gratis. Genom beslutad om-

läggning af skogsvårdsafgifternas beräkning och uttagande hoppas sty-

relsen emellertid att till kommande år inkomsterna åtminstone i någon

mån skola komma att ökas. hvarjämte genom styrelsens egen frökläng-

ningsanstalt fröpriserna torde kunna komma att hållas lägre än om frö

skulle behöfva inköpas.

Skogsodling.

Liksom under föregående år har skogsvårdsstyrelsen på allt sätt sökt

väcka och understödja intresset för skogsodling af de inom länet i ganska

afsevärd omfattning förekommande kalmarkerna.

Ofvannämnda understödjande har skett dels genom utlämnande till

mindre skogsägare af frö och plantor gratis för skogsodling af gamla

kalmarker afverkade före år 1905 dels ock genom tillhandahållande af

plantor vid alla skogsodlingar endast med skyldighet för markägaren att

bekosta plantören fritt logis och vivre samt skjuts till eller från närmaste

förrättningsställe eller järnvägsstation.

Genom styrelsens försorg hafva för verkställande af kulturer inom

länet under året utlämnats sammanlagdt 299,5 ^S- tall- och 318,75 kg.

granfrö samt 1,253,455 stycken plantor, hvilkas fördelning ä de olika

trädslagen framgår af nedanstående tablå:
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Fritt utlämnade inom lii-
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med hänsyn till att jorden i plantskolan varit af ganska ogynnsam be-

skaffenhet för plantornas uppdragande har styrelsen för sådant ändamål

inköpt en areal af cirka 2,5 har afsöndrad frän Carlsbergs gärd ä Västerås

stads västra område Den inköpta marken har äfven nnder året iord-

ningställts till plantskola och har däri utsatts 20 kg. tall och 20 kg.

granfrö samt omskolats cirka 70,000 plantor.

Fröklängning.

Bland åtgärder till skogsodlingens främjande är äfven att hänföra

uppförandet under berättelseåret af en fröklängningsnnstalt ä det nyss-

nämnda till plantskola inköpta området.

Med hänsyn till den synnerligen stora betydelse, skogsfröets här-

stamning har för ett godt resultats ernående af skogsodlingen, torde an-

stalten blifva af ett stort värde för länet. Styrelsen blir nämligen genom

inköp af kött från olika delar af länet och egen klängning i tillfälle att

erbjuda för skogsodlingen fullt lämpligt frö, hvilket vid förvärfvandet af

frö från de stora fröfirmorna endast till en viss del låter sig göra på

grund af svårigheten för dessa att öfvervaka och särskilja härkomsten

af för klängning inköpt kött. Då anstalten först vid jultiden blifvit fär-

dig har någon klängning under berättelseåret ej kunnat äga rum. En

del kött har emellertid under hösten inköpts hufvudsakligast af tall då

däremot tillgången å grankott varit mycket klen.

Skogsupplysning.

Förutom genom den förut omnämnda plantörskurscn samt genom

tjänstemännens råd och anvisningar vid förrättningar och resor har st\--

relsen sökt bidraga till upplysning i skogsvärd genom föranstaltande af

föreläsningar å skilda orter af länet. Sålunda har länsjägmästaren under

året hållit en föreläsningsserie omfattande 40 timmar vid Tärna landi-

mannaskola samt vid de af hushållningssällskapet anordnade småbrukare-

kurserna i Torstuna, Harbo, Haraker, Kolbäck, Karbenning och Skinn-

skatteberg i korthet berört skogsskötselns olika delar, hvarjämte vid

Tomta landtbruksskola anordnats såväl teoretisk som praktisk undervis-

ning i skogsskötsel.

Genom kungörelse i inom länet utkommande tidningar har styrelsen

meddelat de förmåner, styrelsen har att erbjuda den skogsägande all-

mänheten. Dessa kungörelser i särtrjck hafva dessutom tillsammans

med cirka 4,000 exemplar af »kort handledning vid folkskolebarns undervis-

ning i skogssådd och skogsplantering» genom benägen meilverkan af

länets folkskolelärare utsändts till skogsägarna. Dessutom hafva 500
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exemplar af Skogsvårdsföreningens folkskrifter utdelats till för skogsvår-

den intresserade personer.

Skogsvårdskommittéer.

Skogsvårdskoinmittéernas antal hafva under året ökats med i o styc-

ken, så att vid berättelseårets slut funnos dylika i 46 af länets 68 socknar.

Afverkningar och åtgärder för återväxtens betryggande.

Uppsikten öfver den enskilda skogslagens efterlefnad har styrelsen

under året fullföljt på samma sätt som under föregående år. I 61 fall

hafva rapporter om olaga afverkning ingått till styrelsen. Af dessa

hafva trenne ledt till begäran om undersökning enligt § 2 af gällande lag,

men har endast en dylik undersökning under berättelseåret utförts och har

densamma ledt till begäran om afverkningsförbud, hvilket dock seder-

mera häfts på grund af att öfverenskommelse kunnat träffas. I 55 fall

har borgen eller annan säkerhet för återväxtens betryggande lämnats och

5 ärenden af ifrågavarande slag hafva förutom de tre som sedan längre

tid äro beroende af vederbörande domstols utslag balanserats till år 191 3.

Af dessa senare äro tvenne beroende af Kungl. Maj:ts dom och ett före-

mål för hofrättens pröfning. Öfriga 4 till 1912 balanserade mål hafva

afgjorts genom godvillig öfverenskommelse.

Skogsvårdsstyrelsens expedition.

Styrelsens expedition har varit tillgänglig alla förrättningsfria söc-

kendagar mellan 10— 3.

Diariet upptager 561 nummer, 720 ankomna och 738 afgängna skrif

velser.

Styrelsens finanser.

Till styrelsens förfogande under berättelseåret har funnits en summa
af 55,865: 40 kronor häri inberäknade 18,500 kronor upplånta medel,

rörande hvars användning styrelsen får hänvisa till denna berättelse bi-

lagd kassaredogörelse. Västerås den 15 mars 1913.

Fä skogsvårdsstyrelsens vägnar:

John Karlsson.

/ R. Alcxandcrson.
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Sammandrag af skogsvärdsåtgärder utförda med bidrag af

skogsvärdsstyrelsen.

Märkning

af fröträd
Gallring

Mark-

beredning

1'lanlc

ring

har har

Tuh undra

Sien^le

Vtter-Tjurbo

Snctringe

Åkerbo

Skinnskatteberg

Norrbo

Norberg

Vagnsbro

Torstuna

Simluna

Öfver-Tjurbo ...

Wäla

4,0

6,0

14,0

6,00

7,00

3.«>

275,00

12,00

2,50

70,00

7.S0

55,00

.9,00
i

218,00
I

18,50

15.50

7,00

9.50

16,25

3. '5

1.75

17,50

6,00

25,co

675,0 i84,<

14.50

16,00

21,50

38,50

04,75

29,50

S2,oo

tO,oo

96,00

44,00

104,00

40.50

601,25
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Skogsvårdsstyrelsens inom Västmanlands läns landstingsområde
kassaredogörelse för år 1912.

Statsbidrag till bestridande af kostnaderna tor upjjc-

hällande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet 4,000: —
Statsbidrag till skogsodlingens främjande 5)778: —
Västmanlands läns landstings bidrag 5,000: —

» s hushållningssällskaps bidrag 2,500: -
i-.

Skogsvärdsafgifter 11

Försålda plantor och frö 7

Öfverlåtelse af telefon ä staden

Länemedel 12,000: —
D:o 5rOoo: —
I):o _ 1,500:— jg

Brist till 1913

278: —
,231: 84

,940: 63

95: —

500: —
819: 93

Siminia kronor 55,865; 40

Dessutom är att anteckna att inom linjen äro förda hos styrelsen de-

ponerade syne- och rättegångskostnader:

För Svenby

synekostnader 58:47
rättegångskostnader 250: — 308: 47

För Öja

synekostnader 91: 74
rättegångskostnader 419:74 511:48

Summa kronor 819:95

Utgifter.

Brist till 1912 Q64: 45

Aflöningar 9>2 2 5

Pensionsafgifter för länsskogvaktare 277

Reseersättningar:

styrelsen 724: 85

tjänstemännen 2,003:50

revisorerna 82: 10

länsskogvaktarna 3»^'4- — 6,424: 45

Rättegångskostnader 3 '2: 30

Skogsodling;

Inköp af frö och plantor 9.449- 80

Inköp och rep. af redskap 376: 4°

Inköp af plantskolejord och plantsko-

learbeten 8,723; 28

Plantörerna 2,075: 40 20,624: 88

Transport kronor 37,828: 08
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Transport kronor 37,828: 08

Dikesbidrag 345: 87
Åtgärder till spridande af kunskap i skogsvård 919- 59
Fröklängningsanstalter 12,694: 16

Räntor 86: 63
Inköp af kottar 1,347:52
Expenser:

Hyror af exp. lokal 300: —
Telefonafgitter 704: 63
lirandförsäkring 318: 40
Tryckningskostnader 291:60
Inventarier 319: 85
Skrifmaterial m. m 123:72 2058:20

Undersökningskostnader 85: 35
Utlämnade förskott 500: — 55,865: 40

Summa kronor 55,865: 40

Västerås den 15 mars 191 3.

På skogsvårdsstyreisens \' ägnar:

John Karlsson.

/ /?. Ale.\a?tderson.
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Ingående balans=konto.

Tillgångar "/i., 1912.

Förskotterade synekostnader 85:35
Utlämnade förskott 500: —
Diverse debitorer 1,292:84

Iiivcutaiier:

Fröklängningsanstalten l 2,694: 16

Plantskolor med packhus 6,000: —
Kött i lager i,347: 5^

Kontorsinventarier 1,000: —
Ofriga inventarier 1,500:--

Summa kronor 24,419:87

Skulder ^'/,.; '9' 2.

Västmanlands läns sparliank 12,000: —
A. B. Mälarprovinsernas hank 6,500: —
Enligt kassa konto •'^iQ^Qj

Tillgångar utöfver skulderna 5-°99- 94

Summa kronor 24,419: 87
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Revisionsberättelse.

För granskning af Västmanlands läns skogsvårdsstyrelses räken-

skaper och förvaltning för är igi2 hafva undertecknade denna dag

sammankommit.

Räkenskaper med verifikationer och styrelsens protokoll hafva ge-

nomgåtts och granskats utan anmärkning.

I 191 1 års revisionsberättelse omnämnes att skogsvårdsstyrelsen

gått i författning om inköp af lämplig mark väster om staden till en

ny plantskola, denna inspekterades af oss och befanns i det närmaste

färdig för sitt ändamål.

Inom plantskolans område har uppförts en byggnad, innehållande

bostad för en förman samt en fröklängningsanstalt jämte packrum, hvil-

ken syntes vara praktiskt och väl ordnad.

Denna anläggning funno revisorerna vara en välbetänkt åtgärd för

skogsodlingens befordrande. Ehuru densamma icke varit i verksamhet

längre tid än från detta års början har den dock redan kunnat uppvisa

ett vackert resultat.

Såväl fastigheten med tillhörande inventarier jämte andra i styrel-

sens vård varande lösören äro brandförsäkrade till fullt betryggande

belopp.

Mot styrelsen eller dess tjänstemän hafva revisorerna icke funnit

skäl till någon anmärkning.

Styrelsen såväl som tjänstemän och öfriga funktionärer synas med

omtanke och klarhet hafva skött sina åligganden hvarför revisorerna till-

styrka full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Västerås den 2 juni 1913.

Cust. E. Lewenhaupt,
af staten förordnad revisor.

Joh. Andersson, Gösta Palm,
fur landstinget. för hushållningssällskapet.



Skogsvårdsstyrelsens i Kopparbergs läns landstings-

område berättelse för år 1912.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Skogsvårdsstyrelseiis sammansättning har under berättelseäret för- StyreUcin

bliuit oförändrad.
>tin^^ sammnii-

Beträftande styrelsens tjänstepersonal har den förändringen gjorts trädtn vi. m.

att länsskogvaktaren i Orsa—Ore distrikt Aug. Hedlund befordrats till

förste länsskogvaktare fr. o. m. i maj och till hans efterträdare i Orsa

—

Ore distrikt antagits e. länsskogvaktaren hos skogsvårdsstyrelsen i Jön-

köpings län Axel Ek, som förut tjänstgjort som e. länsskogvaktare i

Kopparbergs län. Sedan länsskogvaktarna i Kopparbergs och Vester-

bergslag distrikt på egen begäran beviljats afsked har till respektive

ersättare antagits länsskogvaktaren i Värmlands län Sven Larsson och

e. länsskogvaktaren hos styrelsen Carl Persson. Till ex. länsskogvak-

tare antogs Karl Georg Eriksson.

Under året hafva tre extra läns.skogvaktare biträdt med stämjilings-

arbete under olika tider.

Under året har styrelsen sammanträdt g gånger, samt under 3 da-

gar 21— 23 september företagit en inspektionsresa hufvudsakligen öfver

vissa Kopparbergs och Hofors Aktiebolag tillhöriga marker i Rättviks

socken samt de af styrelsen under åren 1906— 1908 utförda mera om-

fattande skogsodlingarna å den s. k. Läde-brännan i Mora socken. Sty-

relsen åtföljdes under resans första del af öfverjägmästarne U. Wallmo

och W. Teden.

Från styrelsens sammanträden antecknas förutom löpande ärenden

yttrande öfver skogslagstiftningskommitténs till skogsvärdsstyrelsen ut-

sända frågoformulär. ^. , .^ Skogn'aras-

Skogsvårdskommittéernas antal är nu })'>y. tommiti,erii,i.
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Skogmpplys- Undervisning i stcogsvård har meddelats vid tre folkhögskolor i lä-

"'"^' net under lo timmar vid hvarje samt vid 4 af hushållningssällskapet an-

ordnade landtmannakurser.

Sin årliga skogsvårdskurs hade styreisen förlagt till Malung och

meddelas eleverna, 61 till antalet, hvilka uttagits bland 83 sökande,

därvid under tiden 7— 26 oktober såväl teoretisk som praktisk under-

visning i skogsvård m. m.

Vid kursen anlades och inhägnades ett försöksfält om c:a 1 har,

där rutsådd, radsådd, finplogssådd, spettplantering, plantering i öppna

och fyllda gropar utfördes, därvid ett fält som jämförelsematerial läm-

nades utan skogsodling.

Kursdeltagarna afreste sista dagen med extra tåg från Malung till

Mora för att på 1907 års skogsförsöksfält vid Färnäs studera resulta-

ten af första skogsvårdskursens kulturarbeten. Kursen upplöstes i Mora.

Mellan den 8 och 14 september anordnade styrelsen 6 gallrings-

kurser i sex olika socknar i länet nämligen: Flöda, Järna, Malung, Elf-

dalen, Orsa och Svärdsjö.

En 7:de gallringskurs hölls den 7— 13 juli i Stora Skedvi socken.

Dessa gallringskurser afse att bibringa deltagarne praktisk färdig-

het i gallring. 49 elever deltogo i kurserna.

Skogsvårdsföreningens folkskrifter n:o 29 och 30 de enda som un-

der året utkommit, har utdelats i 1,000 exemplar hvardera.

En af länsjägmästaren författad »Kort Handledning vid folkskole-

barns undervisning i skogsvård, skogsplantering och plantskoieskötsel»

har i samband med skolkulturarbetena utdelats till hvarje däri delta-

gande barn. För detta ändamål hafva 5,070 ex. af denna brochyr ut-

delats.

Skogsodling. Skogsodlingsarbeten, som stått under ledning af skogsvårdsstyrel-

sens plantor hafva efter därom af 151 rekvirenter gjord ansökan om-

fattat 752,61 har däraf 90,11 har hjälpkulturer och därvid 403,77 kg. frö

och 197,400 st. plantor användts.

Under året liksom föregående år har styrelsen utfört s. k. borgens-

kulturer på 54 platser i länet omfattande 230,77 har. Dessa kulturer

utföras på sådana afverkningar utförda efter Y, 1905, där vederbörande

ej trots anmaning själfva inom föreskrifven tid utfört skogsodlingsarbe

tena. För dylika arbeten får den kulturskyldige till fullo gälda alla

kostnader för dagsverken, frö, plantor och plantor. De för dessa ar-

beten förskotterade kostnaderna belöpte sig till kr. 8,948,82.

Beträffande såväl ansöknings som borgenskulturer hänvisas till föl-

jande tabeller i och 2.
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Sammandrag öfver värkulturerna år 1912.

223

I.iinskog-

diätrikt

Fröåtgång

Kg.
I

Kg.
I
Kg.

Plantatg 'ing

St.
I

St. Har Har Har

Vid arbetet förbrukade

dagsverken

Kopparbergs

Vesierbergsl,

Siljans

Orsa Ore

Mora-Elfda-

lens

J.Hriia-Solleri

Westerdals..

70,0

33,0

87,5

163,0

47,06

18,9S

50,07

115,15

46.75

17,70

59,54

13,79

6 90

12,61 62,68

115,15

6,40 53,15

1,95] 19,63

6,i.u! 66.11

9,000

22,500

16,000

18,900

85,000

40,500

4,500 13,500

-
! 22,500

— 16,000

18,900

94,10

39,17

103,88

181,86

86,000 101.75

40,500! 42,7.1

10,39
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KOPPARBERG.S LÄNS LAN DSTINGSOMRÄDC.

Sammandrag öfver skolkulturer år 1912.

225

I..^ii-sUogvak-

Uireilistrikl
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Sammandrag öfver all till styrelsens kännedom kommen skogsodling

i Kopparbergs län år 1912.

Af skogsvärdsstyrelsen utförd skogsodling jäml. tab. 4 1,104,95 har

» större skogsägare (utom angifna undantag) utförd skogsod-

ling jämlikt tab. 13 1,493,39 »

Summa 2,598,34 »

Tah. 5.

Frösammandrag år 1912.

Ti7/gätig:

Tallfrö Granfrö Summa
Kg. Kg. Kg,

Behållning frän år 1911 2,746,20 526,05 3,272,25
Arets klängning 443, 80 — 443, 80

Summa 3,190,00 526,05 3,716,05

Atgå}ig :

Tallfrö tiranfrö

Kg- Kg.

Enligt kultursammandrag 504,15 79,09

Försåldt frö 1,145,50 331,50

Utsått i plantskolorna 20,98 16,80

Utsått i folkskolornas plantskolor — 3,32

Innebrändt 46,57 —
Behållning till 1913 1,472,80 95,34

Summa 3,190,00 526,05

Tab. 6.
' '

PlantrSkning år 1912.

Til/gålig

:

Tallpl. Granpl.

st. st.

Från skogsvårdsstyrelsens plantskolor i

Säter och Mora 219,400 28,500
Skolplantskolorna 42,878 3,135
Inköpta plantor 90,000 —

Summa 352,278 31,635

Åfgåiig:

Tallpl. Granpl.

Enligt kultursammandrag 352,278 31,635

Summa 352,278 31,635

.Summa pl.

383,91.3

303,913



KOPPARBERGS LÄNS LANDSTINGSOMRÅDE. 227

Arets fröpris hade styrelsen bestämt till kr. i6 pr kg. för tallfrö

och kr. 5 per kg. för granfrö. Priset för skogsplantor sattes till kr.

1,5a pr 1,000 st.

Arets kulturer börjades i Södra Dalarne den -'/^ under det de i

Norra Dalarne börjades den -'/
.

Med anledning af den goda tillgången på mogen tallkott utsände

styrelsen på hösten cirkulär till alla genom afverkningsliggare kända
skogsägare, som hade kala skogsmarker med fröträdsställning, med upp-

maning att beakta fröåret samt föranstalta om markberedning antingen

med eller utan skogsvärdsstyreisens ledning och bidrag.

Resultatet framgår af nedanstående tab 7.

brrfdtinji^.

Tablå öfver markberedningsarbeten utförda hSsten 1912, under skogsvårds-

styrelsens ledning och med bidrag af 30 % af kostnaden.

Distrikt
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Sammandrag; öfver af skogsvårdsstyrelsen planlagda och med bidrag af
skogsvårdskassan utförda skogsdikningsföretag år 1912.

Länsskogvaktare-

distrikt

Under året planlagda

Kopparbergs ....

Vesterbergslags ,

Siljans

Orsa-Ore

Mora-Elfdalens .

Järna-Sollerö ....

Vesterdals

Sun

Antal

löp-

222
I

14,0 31,08

1,164
;

11,8

148,60

209,67

145,68

231,86

545,45

1,434
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Af nedanstående tab. 10 framgår att 260 afverkninj^ar blifvit före- Skogsn/reri.

mål för rapportering och hyggesbeskrifning. "'"'^/'•y "/^

siogslagens

efterlefnad.

Tab. 10.

Tablå öfver af skogsvårdsstyrelsen utöfvad uppsikt och vidtagna åtgärder
beträffande afverkningar år 1912.

Distrikt
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Tab. 11.

Kotträkning år 1912.

Tillgång
Tallkott Grankott

i hl.
]

i hl.
Åtgång

Tallkott Grankott

i hl. i hl.

Anstalten i Mora.

Behållning från 1911 2,032,60 80,45 Klängning '/j-— V.,

Mottagen kött hösten 1912... 141,38 — I Innebrändt
33°.°°i

—
931,60 80,,

Behållning
•'"/ij 1912! 9l2i3

Summa 2,173,9 8o„Summaj 2,I73,g8| 80,45

Anstalten i Qärdsjö.

Behållning från 191 1 254,49 . — Klängning t. o. m. 'Vu! 254,49! —
Mottagen kött vintern 1912 4,93; — .Behållning

^'/i»
' 4,95 —

Summa 259,44! —
\

Summa 259,44 —

Sammandrag.

2,433,42 80,45
I

Summa klängd och in-| 1

nebränd kött ... 1,516,09! 80,45

I

: S:a behållning till 1913, 917.331 —
Summa 2,433,42] 80,45

j

Summaj 2,433,42! 80,45

Personalens

rese- och för
rättningar.

Styrelsen gick omedelbart i författning om uppförande af en ny

anstalt i den nedbrunnas ställe och uppfördes denna enligt s)-stem Dy-

beck-Tengelins torrvarmluftsklängning samt med en klängningsförmåga

af 24 hl. tallkott per dygn. Anstalten, som vid årsskiftet var i det när-

maste färdig, har vid klängning under år 19 13 visat sig fungera till full

belåtenhet.

Genom det förvaringssystem af frö, som styrelsen använder nämli-

gen förvaring af frö upptorkadt till z-^" C. i hermetiskt tillslutna plåt-

kärl, hvilka ligga i en under år igii uppbyggd frökällare, räddades

2,746,20 kg. tallfrö och 526 kg. granfrö undan branden, hvadan styrel-

sen ej genom branden tillskyndades någon direkt skada.

Då plantskolorna i Mora och Säter visat sig otillräckliga att fylla

plantbehofvet, har under året en plantskola om »/^ har nyanlagts i Far-

nas invid Mora.

I plantskolorna utsåddes 20,98 kg. tallfrö och 16,80 kg. granfrö.

Länsskogvaktarna hafva under året 2,400,5 rese- och förrättningsdagar

och länsjägmästaren iii.
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Tab. 12.

Tablå öfver länsskogvaktarnas förrättnings' och resdagar fördelade på

olika grenar af styrelsens verksamhet år 191a.

Länsskogvaktare
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Inkomster under året:

Triinsport 46,427:66
Skogsvärdsafgifter 115,963: 78

Statsbidrag 2,286: 71

Öfriga anslag 1,007:36
Syneförrättningar och laga åtgärder 92:18
Fröklängnings- och plantskolor 9.595^ 39
Fastigheter 933: 83

Skogsfrö och plantor 424: 7°

Kulturkostnader 241: 79 130,545: 74

Kr. 176,973:40

Utgifter under året:

Skogsupplysning : 6,113:57
Skogsodling 13,491: °1

Dikning 3.998^ 95
Biträde vid skogens värd och afverkning 2,820:31

Afiöningar 20,983: 19

Syneförrättningar och laga åtgärder 148: 20

Inventarier 675: 74
Fastigheter 589: 52

Skogsfrö och plantor 745:12
Diverse debitorer 113: 60

Kulturkostnader 223: 65

Förvaltningskostnader 13,435: 40 63,338: 32

Tillgångar vid årets slut:

Kassa 3i935: °6

Syneförrättningar och laga åtgärder , 867:51
Inventarier 7,150: 95
Kopparbergs enskilda bank, löpande räkning... 36,036: 69

» ;. » depositionsräkning 20,334:72

Fastigheter 16,904: 61

Skogsfrö och plantor 24,041:50

Förskott mot redovisning 2,334: 10

Kulturkostnader 1,850:45

Föreståndaren för fröklängningsanstalten i Mora-

Noret 179:49 113,635: 08

Kr. 176,973:40

Kortfattad

framställning; ^ ... , .

om de enskilda Under tiden sedan senaste årsberättelsen har ingen anmarknings-
skogarnas till- ^^^.j förändring skett i de enskilda skogarnas inom landstingsområdet
stånd och sköt-

^
^

sdtmder året.^IxWs^tÅnå Och skötsel.
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I år likasom de föregående åren lämnas uppgift ])å de åtfjärder,

som vidtagits till skogens och skogsmarkens förbättring af större skogs-

ägare ?//(?« bidrag ur skogsvärdskassan. Uppgifterna inhämtas af nedan-

stående tablå, som är uppställd sockenvis.

Tab. 13.

Af enskilda större skogsägare utan bidra^i^ af skog;svärdsstyrelsen vidtagna

åtgärder till skogens och skogsmarkens förbättring år ipi2.

Socken
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Denna statistik är dock fortfarande ofullständig, beroende på att

de tvä största skogsägarna, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag

och Korsnäs Sågverks Aktiebolag, som tillsammans dominera omkring

1 mill. tunnland skogsmark i Dalarna, icke heller i år villfarit styrelsens

begäran om uppgifter på de åtgärder, som af dem i ofvan antydt syfte

vidtagits.

Falun den 2 april 1913.

För skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län:

F. Holmquist.

W. Dybeck.

Revisionsberättelse.

Undertecknade, som blifvit utsedda att granska skogsvårdsstyrelsens

i Kopparbergs läns landstingsområde redovisning för dess förvaltning

under år 1912, få efter afslutad revision afgifva följande redogörelse:

§ I-

Tillgångar och skulder vid början och slutet af räkenskapsåret ut-

visas af nedanstående tablå:

Tillgångar.
I jan. 1912. 31 dec 1912.

Kassabehållning 483: 29 3.935^ 06

Syneförrättningar och laga åtgärder 721: 18 867:51
Inventarier 6,757:39 7,150:95
Fastigheter 16,467:79 16,904:61

Skogsfrö och plantor 46,569: 45 24,041: 50
Förskott mot redovisning 200: — 2,334: 10

Diverse debitorer 113:80 — —
Kulturkostnader 1,230: 22 1,850: 45
Löpande räkning med Kopparbergs ensk. bank — — 36,036: 69

Depositionsräkning med d:o — — 20,334:72
Föreståndaren för fröklängningsanstalten — — 179:49

Summa Kr. 72,543:12 113,635:08
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Skulder.
I jan. 1912. 31 (Icc. 1912.

Löpande räkning med Kopparbergs cnsk. l)ank 26,115:46 — —
A afslutningskonto balanserade 46,427:66 113,635:08

Summa Kr. 72,543: 12 113,635:08

Vi meddela här nedan ett kassasammandrag öfver under året in-

flutna och utgifna medel;

Influtna medel.

Kassabehällning 483: 29
Skogsvårdsafgifter 115,116: 44
Anslag för uppehållande af skogsvårdsstyrelsens verksamhet 1,500: —
l):o till skogsodlingens befrämjande 770: —
r):o frän landstinget 500: —
D:o » hushållningssällskapet 500: —
Skogsupplysningar 652:07

Biträde vid skogens vård och afverkning 189: —
A aflöningars konto 115:43
Syneförrättningar och laga åtgärder 217:41

Brandskadeersättning för kött 6,153:67

Uttag från löpande räkning 65,786: Sq

» depositionsräkning, ränta 334' 7^

Brandskadeersättning för fröklängningsanstalten 14,225:-—
Skogsfrö och plantor 20,395: 20

Återburna förskott 14,621: 05

Diverse debitorer — 20

Kulturkostnader 8,232: 09

Rättegångskostnader, ersättning för telefonledning m. m 89S: 3-

Summa Kr. 250,691: 6S

Utgifna medel.

Skogsupplysningar 5,866: 54

Skogsodlingar 6,726:68

Dikningar 3.392: 81

Förrättningskostnader 10.367: 36

Aflöningar 21,603: 42

Syneförrättningar och laga åtgärder 419: "6

Inköpta inventarier i,o6q; 30

Pröklängnings- och plantskolor i>65o: 4^

Insatt ä löpande räkning 127,402:35

I) » depositionsräkning kap, 20.000:

» » ränta 334^72 20,334:72

Ritningar, entreprenad och kontrollantsarvode för nya trökläng-

ningsanstalten '.'l'^^

Transport Kr. 212,183:42
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Transport Kr. 212,183:42
Skogsfrö och plantor 255: —
Förskott till länsjägmästaren och rättegångsbiträdet 16,756:05
Kulturkostnader S>37S- 44
Föreståndaren för fröklängningsanstalten 3i593: 95

» » frörian i Gärdsjö 287: 05
Förvaltningskostnader 8,305:71
Kassabehållning 3,935: 06

Siunma Kr. 250,691:68

§ 3-

De vid sifFergranskningen anmärkta obetydliga felen äro upptagna

i särskild förteckning och torde, där så ske kan, rättas i innevarande års

räkenskaper.

§ 4.

Som af protokollen framgår, att skogsvårdsstyrelsen med nit och

skicklighet fullgjort sitt uppdrag och då räkenskaperna äro verificerade

och med synnerlig omsorg förda, fä vi tillstyrka ansvar.sfrihet för 1912

års förvaltning.

Falun den 27 juni 1913.

R. Stenfelt. O. A. Eriksson.
Utsedd af Kungl. Maj:t Utsedd af Kopparbergs läns landsting.

Johan Cornelius.
Utsedd af hushållningssällskapet.



Berättelse

angående Gäfleborgs läns skogsvårdsstyrelses verksamhet

samt de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel

inom Gäfleborgs län under år 1912.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Under är 19 12 har skogsvårdsstyrelsen i stort sedt följt samma

plan för sin verksamhet som under de föregående åren.

Råd och anuisningar angående skogens skötsel hafva lämnats, såsom

förut varit brukligt, såväl kostnadsfritt under viss tid af året till s. k.

mindre skogsägare, när det har varit fråga om skogarnas skötsel i all-

mänhet, som äfven för en afgift af 2 kr. pr dag till s. k. större skogs-

ägare, eller till skogsägare i de fall, dä biträde sökes för vissa arbeten

såsom utstämpling, utmärkning för gallring m. m. eller med andra ord,

när det är fråga om biträde, hvarigenom länsskogvaktarens arbete tillför

skogsägare?i en direkt inkomst.

Den fria undervisningen har dock ej kunnat drifvas med samma

kraft under året som under föregående år, enär länsskogvaktarna under

den tid som marken är bar mera än förut måste sysselsättas med kon-

troll och tillsyn af de arbeten, som skogsägarna utfäst sig att utföra.

Sådana arbeten äro framför andra uppfyllandet af åtagna förpliktelser

i öfverenskommelser och förbindelser.

De inom länet ökade arbetena med såväl kulturer som afdikningar

äfvensom afsyningar af dessa taga alltmera länsskogvaktarnas tid i

anspråk.

Kostnadsfria råd och anvisningar hafva därför under år 191 2 läm-

nats, först sedan anmälan därom ingått till skogsvårdskommittéerna eller

direkt till skogvaktaren.

Biträde, som lämnats enligt föregående rekvisition, framgår af bil. A.

Skogskulturcr. Angående skogskultur med bidrag af skogsvärds-

styrelsen har styrelsen följt samma princip som under föregående år.

Enligt utfärdad kungörelse har den mindre skogsägaren fått kostnads-
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fritt biträde af skogsplantör under högst S dagar för vårkulturerna, fritt

skogsfrö samt hälften af kostnaden för hyggesröjning och arbetet vid

kulturerna, förutsatt att afverkningen ej stått i strid med bestämmel-

serna i § I af skogslagen eller varit underkastad syn enl. § 2 af skogs-

lagen, vid hvilken det utrönts, att skogen varit utsatt för vanskötsel.

De större skogsägarna, hvilka leda och utföra skogskulturerna själfva,

erhålla skogsfrö till nedsatt pris — tallfrö till 3 kr. pr kg. och granfrö

till I kr. pr kg. — samt hälften af kostnaden för röjningen och kultur-

arbetet, dock högst 2,000 kr. pr skogsägare.

Kostnaden m. m. för sådana skogskulturer, hvilka ledts genom

skogsvårdsstyrelsens försorg å mindre skogsägares skogar, framgår af

bil. B, och kostnaden m. m. å större skogsägares skogar i den mån som

meddelanden därom ingått till skogsvårdsstyrelsen, af bil. C.

A skogar, där afverkning bedrifvits i strid mot § i af skogslagen,

har styrelsen mot full ersättning såväl af frö som äfven skogsplantör,

lämnat biträde vid utförandet af skogskulturerna, bil. D.

Till de s. k. mindre skogsägarna har skogsvårdsstyrelsen till kost-

naderna för arbetets utförande vid rensning, sådd och planteriiig utgif-

vit ett kontant belopp af 4.570 kr. jj öre. se bil. B. Öfriga direkta

kostnader för skogsvårdsstyrelsen uppgå till 1,514 kr. 60 öre samt kost-

naden för fröet till 3,580 kr. 75 öre. Den sammanlagda summan ut-

gifter för skogskultur å mindre skogsägares skogar uppgår sålunda till

9,665 kr. 88 öre.

Till de större skogsägarna är för 19 12 års kultur utbetaldt i bidrag

sammanlagdt 17,508 kr. 78 öre, se bil. C, och för 191 1 års kulturer

7,165 kr. 51 öre. (Härför motsvarande arbeten redovisades i 191 1 års

berättelse).

Planteringsdagar för skolbarn. De barns antal, som undervisats

vid skogsplanteringarna, fröåtgäng m. m. framgår af bil. E.

Bidrag till bäckrensningar och afdiktiingar af försunipade skogs-

marker. Det finnes knappast något skogsarbete inom länet, som synes

väcka skogsägarnas intresse i så hög grad som afdikning och bäck-

rensning. Ansökningar om undersökningar och bidrag till sådana arbeten

stiga för hvarje år.

Ett sammandrag af under år 191 2 utgjorda och afsynade bäckrens-

nings- och afdikningsförslag återfinnes i bil. F. De af styrelsen såsom

bidrag utbetalade medlen uppgå till 32,953 kr. 76 öre. Större skogs-

ägare 22,480: 40, mindre d:o 10,473: 36.

År igii utbetalades i bidrag för bäckrensningar och afdikningar

42,171 kr. 95 öre. Den skillnad af nära 10,000 kr., som sålunda uppstår

i bidragen år 191 1 och 19 12, beror därpå, att de större skogsägarna nu-
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mera erhålla i bidrag högst 2,000 kr. Att .såväl bäckrensningar sim
afdikningar detta oaktadt ökats såväl till antal som längd framgår vid

jämförelse af de olika årens berättelser.

Kolareskola7i. Den med bidrag af Kungl. Järnkontoret anordnade

kolareskolan har med årets ingång upphört. Det väsentliga skälet här-

till är att finna i dess karaktär af ambulerande skola. Svårigheten att

kunna förena kolningsplats med nödiga bostadsförhållanden för eleverna

blef allt större, hvarför det f. n. syntes bäst att tills -vidare nedlägga

densamma. I dess ställe har skogsvårdsstyrelsen genom att utvidga de

kurser för utstämpling af skog och plantörskurser, hvilka afhållits alter-

nativt under föregående år, och förena dem till en kurs i skogsvård,

följt en sedan länge närd önskan.

Kurs för undervisning i skogsvård. Enligt styrelsens beslut skall i

denna kurs ingå såväl teoretisk som praktisk undervisning i skogsvärd.

I kursen, som är afsedd uteslutande för länets skogägande hemmans-

ägare och deras söner, bör, enligt styrelsens utlåtande, eleverna framför

allt bibringas kännedom om skogens allmänna skötsel eller bestånds-

vården.

Elev, som genomgår skolan och aflägger examen samt iakttager ett

hedrande uppförande, är berättigad till ett stipendium af 60 ^kronor.

För kursen har tillsvidare beräknats en tid af sex veckor, och skall

den förläggas under en för skogsägarna lämplig årstid.

191 2 års skogsvårdskurs tog sin början den 19 september och af-

slutades med offentlig examen den 2 november.

Ansökningarnas antal voro 15 st. Af utrymmes.skäl kunde detta år

ej beredas plats för mer än 1 2 st.

Det är ett önskemål att for kommande kurser kunna bereda plats

för 20 st.

Kunsen afhölls vid .Stagården i Bollnäs socken.

Om undervisningens fördelning se bil. G. Vid den teorcti.ska un-

dervisningen följdes Julius och Hallers handbok i skogshushållnmg.

Studieresan. För årets studieresa hade tillstånd att besöka Hassel-

fors bruks i Närke och Finspongs välskötta skogar i Östergötland ut-

verkats. 20 st. ansökningar om deltagande i resan inkommo till bestämd

dag. Af dessa utvaldes 10 st. att tillsammans med tvenne jänsskog-

vaktare och under undertecknads ledning få företaga den instruktiva

resan. En af de antagna stipendiaterna fick emellertid förhinder och

meddelade detta sä sent, att någon annan i hans ställe ej hann antagas,

hvadan således endast 1 1 st. medföljde.

Dessa resor äro uteslutande anordnade för s. k. mindre .skogsägare.

En och annan skogvaktare — dock ej flera än tre st. — som gjort sig
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känd för större intresse för skogsskötseln, kan dock under vissa villkor

få medfölja.

Den närmaste afsiklen med resorna är att visa härvarande skogs-

ägare, att skogskulturer, som utföras på rätt sätt, bära goda frukter,

samt att arbetet med ordnad skogsskötsel gifver god ränta på nedlagdt

kapital.

Mot de förmåner, som stipendiaterna erhålla, hafva de bland annat

att afgifva en kört berättelse öfver hvad de hafva iakttagit under resan.

Skogsträdens blomiiing och tiligåfigen på kottar. H\-arken tallen

eller granen blommade under år 19 12.

Tillgången på 2-åriga tallkottar var dålig. Under tiden januari

—

april uppköptes för skogsvårdsstyrelsens räkning endast 3,05 hl. tall-

kottar.

Granen har ej satt frö inom länet under året.

Tablå öfver resultatet af fröklängningen framgår af bil. H.

Pla7itskolan. Den vid Skoghem inrättade fasta plantskolan är under

våren besådd, och användes härtill 5 kg. tall- och 3 kg. granfrö.

Till bidrag för skogsundervisningen har skogsvårdsstyrelsen beviljat

och utbetalat till Bollnäs landtmannaskola 200 kr., till Gästriklands folk-

högskola »00 kr. och till Norra Hälsinglands folkhögskola 200 kr.

För spridande af lämplig skogslitteratur har skogsvårdsstyrelsen

prenumererat pä Föreningens för Skogsvård folkskrifter, af hvilka 1,000

st. exemplar spridts inom länet.

Vid skogsvårdskursen utdelades 12 st. ex. af Julius och Hallers

lärobok i skogsskötsel och till hvardera af Gästriklands och Norra Häl-

singlands folkhögskolors bibliotek skänktes 3 st. ex. af samma lärobok.

Besiktningar å hyggesröjningar och skogskultui er. Till följd af upp-

rättade öfverenskommelser och förbindelser hafva de hyggesrensningar,

som skulle vara verkställda under året, synats af länsskogvaktarna. I

några fall voro fullkomligt oväxtliga buskar kvarlämnade under förhopp-

ning att de skulle godkännas såsom äterväxt. Sedan detta afvisats och

orsakerna därtill förklarats, erhöllo de skyldiga tiden uppskjuten med

slutrensningen under det villkor, att någon förskjutning i tiden för skogs-

kulturerna ej uppstode.

Förbindelser, afsedda att på frivillighetens väg betrygga erforderliga

skogsvårdsåtgärder, hafva utfärdats i 15 fall

Syner i enlighet med § 2 i skogslage)!. Från år ig 11 lågo 39 st.

syner enligt § 2 af skogslagen kvar ofullbordade. Skogsvårdsstyrelsen

har hos Kungl. Maj:ts befallningshafvande under år 1912 begärt syn på

21 st. skogar inom olika delar af länet. Alla ofvan nämnda 60 st. an-

mälda och förordnade syner äro handlagda. Protokollen öfver desamma
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1

inkoinmo så sent under året till skogsvårdsstyielsen, att öfverenskom-
melser hunnit träffas endast i 25 fall. 29 st. öfverföras till år 191 3.

Rättegångar äro anhän^iggjorda i 6 fall.

Vid expeditionen hafva under året behandlats 1,764 akter. Däri

äro då ej inberäknade läns.skogvaktarnas mänadsrapporter, resejournaler

och dylikt, expedierandet af blanketter, tryck och skrifvelser af mindre

viktig art, ej heller skrifvelser, som beröra kassan.

Skogsvårdsstyrelseiis tjänste- och iillsyningsiiiän hafva under året varit

desamma som under år ig 11, nämligen i länsjägmästare, i sekreterare

och ombudsman, 1 bokhållare och kassör, 8 läns.skogvaktare och i läns-

skogvaktare anställd såsom verkmästare \id fröklängningsanstalten, före-

ståndare vid plantskolan vid Sunnerstaholm, dikningsledare och under-

lärare vid skogsvårdskursen.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

De i enskild ägo befintliga skogarnas tillstånd och skötsel har blivit

skildrad i föregående årens berättelser. Något nytt torde knappast vara

att därom tillägga.

Att det understöd, som skogsvårdsstyrelsen utgifvit har bidragit till

skogsvårdens förbättrande, torde vara otvifvelaktigt. Under året har

skogsvårdsstyrelsen haft i inkomster sammanlagdt 190,557 kr. och 53

öre, däraf skogsvårdsafgifter 169,279 kr. 98 öre. Denna summa är an-

niärkningsvärdt hög vid jämförelse med hvad som under föregående år

influtit i skogsvårdsmedel; detta beror därpå, att skogsvårdsstyrelsen

hade en afsevärdt stor summa att fordra från år 19 10, hvilken ej ut-

betalades under år igii, samt att under år 1912 skogsvårdsafgifter in-

flutit äfven för största delen af andra halfäret, hvilket ej förut varit

brukligt. Motsvarande minskning i 19 13 års skogsvårdsafgifter är där-

för att emotse. Utgifterna hafva vid bokslutet uppgått till 137,500

kronor 40 öre.

Detta torde visa, att intresset för skogsvård år frän år stegras och

ställer allt större kraf på styrelsens förmåga att framgent kunna under-

stödja och uppmuntra arbetena för skogsvård.

Gäfle den i april 191 3.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Kdward Rettig.

Carl Ålniian.

SkogsvHrdsforemngins Tidskrift Iglj- Bil-lga
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Bil. A.

SKOGSVARIJSSTYRELSERNAS BERÄTTELSER I 9 I 2 .

Sammandrag af under år 1912 genom länsskogvaktarna lämnade >räd och
upplysningar» efter förut afglfven rekvisition.

.St.

skogar
A n t e c k n i n j^ ;

Öster-Fernebo

Arsunda
Valbo
Ofvansjö

Torsåker

Järbo
Hamränge
Ockelbo
HiUe
Hanebo
Skog
Bollnäs

Söderala

Norrala

Mo
Regnsjö

Trönö
Alfta

Ofvanäker

Loos
Arbrå
Undersvik

Jerfsö

Färila

Ljusdal

Ran sjo

Delsbo

Bjuråker

Enånger
Njutånger ..

Idenor

Forssa

Helsingtuna

Rogsta

Hög
Ilsbo

Norrbo
Harmånger..

Jettendal

Bergsjö

Hassela

Gnarp

272

.2'/,

I

I

9
I

5%
10

2

16

2

21'/,

399'/2

1 st. B.

2 st. B,

1 st. R,

2 st. B,

1 st. A,

1 st. B,

3 st. A.

3 st. A,

l st. A.

2 st.

l st.

I st.

3 st.

I st.

7 st.

3 st.

3 st.

7 st.

1 st. U.

2 st. v

.

I st. R, 4 st. U, I st.

I st. B, 6 st. U.

4 st. A.

9 st. U.

I st. A, 2 st. U.

I st. A, 4 st. U.

I st. U.

4 st. U.

5 st. B, 6 st. U.

1 st. U.

2 st. R, 7 st. U.

I st. R, 2 st. U.

8 st. B, 4 st. U.

& B.

& B, I st. K, 1 st. R, 3 i

7 st. A,

20 st. A
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Sammandrag af under år 1912 genom skogsvärdsstyrelsens försorg verk=

ställda skogskulturer, hvarför bidrag utbetalats.

Användt frö

i kg-
Dagsverken

torplan- for fro- for roj- 1 r..K o , , . ' summa
tering sådd ning

mans
|
hjon S:ma

s t n a d

Kr.

sådd

Kr.

Öster-Kernebo

Arsunda

Ofvansjö

Hedesunda ...

Torsåker

Valbo

Järbo

Haniränge ...

Skog

Hanebo

Bollnäs

Segersta

Söderala

Regnsjö

Trönö

Alfta

Loos

Arbrä

Färila

51

27^1

9

Ljusdal
[

II

Ram.sjö

Delsbo

Enänger

Njutånger .

Norrbo

Harmänger .

Jettendal

Bergsjö

Hassela

Gnarp

Summa

7,500

6,000

,250

4,9

0,8

17,0

0,8

'3.'

75

7

244

'5

114

12,00015, 700

1

5.7

IS>9

14,1

9.6

8,4

5.7

5.°

0,6

2,9

1.9

5.6

1.5

3.7

10,9

4.5

163,8!

47

8

33

96

17

7

3

5'é

3

26-

190

127^

83

891

40^

52

8

iS

29

31

242

7

273

IIO

17

4S6

22

387

155

49é

15

9

23

75

6

20

124

89

12

42

28

28

26

128a

69

12

44

1452

32

16

26

126»

9

46J

3'4

216J

95

i3>J

40

43

42

13

66

20Sé

91

230,75

29

903

42

671

'56

34

99

369

25|-

28,75

30 —
190 26

15 —
129|2S

73

25

75

—
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Sammandrag af under år 1912 af s. k.

Använda plantor
Användt frö ,

Kultiverat!

i kg. areal

tall gran

206,600

7,600

87,490

Marma Sågverks Aktiebolag

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag

Bergvik-Ala Nya Aktiebolag

Kungsgårdens sågverk

Ströms Bruk
Korsnäs Sågverks Aktiebolag

Vallsta Angsågs Aktiebolag

Ad. Ungers Industri-Aktiebolag

Aktiebolaget Jon Jonsson & C:o
j

—
Hudiksvalls Trävaru-Aktiebolag '

—
Aktiebolaget Iggesunds Bruk I

—
Söderfors Bruks Aktiebolag

I

—
Strömbacka Bruks Aktiebolag ! 49,000
Ljusne-Voxna Aktiebolag 4,000
Kilafors Jernverks-Aktiebolag —
Skogens Kol-Aktiebolag

j

—
Högbo Bruksägare

[

—
Forsbacka Jernverks Aktiebolag —
Trävarubolaget Svartvik I

—
Summa 354,690

45,900

6,500

4,000
2,600

93.5

14,0

116,7

2,0

»7,5

110,3

17,0

29,,

3,0

14,3

40,0

10,0

49.°

97.0

40,0

24,0

2,5

4.5

0,6

'0,5

17,0

26,9

0,5

17.9

9.7

8,8

"4.9

6,45

10,

t

7,2

40,0

43.0

20,0

2,5

•>2

2,5

0,8

330
58

75
246

34
62

8

55
109

25
171

269
100

50,000
1 685,0 240,1,5 2,095 14



GAFI.ERORGS LÄNS LANDSTINGSOMRÅDE. 245

Större skogsägare utförda skogskulturer.
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Bil. E.

Sammandrag öfver under är 1912 anordnade planteringsdagar för skolbarn.

Antal

skolor

Antal

förätt-

nings-

ändt frö

i kg.

gran

Gäfle stad

Hedesunda

Torsåker ...

Ofvansjö ...

Valbo

Högbo

Hille

Hamrånge

Skog

Hancbo ...

Bollnäs

Segersta . .

.

Söderala . .

.

Mo

Regnsjö . .

.

Trönö

Alfta

Ofvanäker

ArbrI

Nianfors , .

.

Undersvik . .

.

Ljusdal

Delsbo

Enånger

Njutånger.
,

.

Forssa

Helsingtuna
,

Hög

Ilsbo

Jättendal

Bergsjö

Hassela

6,50

2,90

0,50

0,70

2,20

0,90

I,—

0,40

0,80

0,90

1, 70

I,—

0,10

0,55

0,35

3.50

0,50

0,55

2>9S

0,75

0,75

0,90

0,85

3i40

0,60

0,70

0,3°

0,40

0,60

0,30

1,10

0,50

0,40

0,80

0,30

0,50

1,50

0,25

87 39i=5
I

18,

2
I

15

2 {35

I
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Bil. F.

Sammandrag af afsynade dikningsföretag år 1912.

Socken

Bäckrensning
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Bil. G.

Fördelning af undervisningen vid Gäfleborgs läns skogs-

vårdskurs år 1913.

Undervisning i skogen.

3 dagar hyggesröjning.

4 » div. arbeten i plantskolan.

4 » plantering.

2 » uppräkning af skog.

4 » skogströsädd

4 » utmärkning af gallringsved och utstämpling af skog för ljus-

huggning.

2 » utstakning af diken och afvägning af desamma.

I » afsyning af dikning (dikningen utförd med bidrag af skogs-

vårdsstyrelsen j.

I » uttagning af profträd för värdesättning ä den utstämplade

skogen.

Undervisning å lärorummet.

I dag uppgörande af dikesprofilen å de utstakade dikena.

1 » kostnadsförslagsberäkning ä de utstakade dikena.

2 dagar uträkning af värdet ä den skog, som blifvit utstämplad.

8 » teoretisk undervisning.

Bil. H.

Tablå öfver fröklängningsanstaltens verksamhet år 1912.

Fröklängning.

Debet:
Inventarii(m från är iqn

:

Tallkottar 2,295,— ^^

Inköpt under år igi2

:

Tallkottar 3,05 » 2,298,05 hl.

Summa 2,298,05 hl.

Kredit:
Uiklängdt under året:

Tallkottar 1,241,05 hl.

Imcntatium till är igij

:

Tallkottar i>oS7,— »

Summa 2,298,05 hl.
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Skogsfrö.

Debet:

Invcnlariiiiu från år igii:

Tallfrö 965,12 kg.

Granfrö 34 i,36 » 1,306, ,8 kg.

Utklängdt imder året:

Tallfrö 925 — i>

Inköpt under året:

Granfrö S45 — «

Summa 3,076,— kg.

Kredit:

Under år ig:2 bortskänkt skogs/ro:

Enl. bil. B: Tallfrö
"^ 163,- kg.

Granfrö 71. °5 » 234,85 kg.

Enl. bil. E: Tallfrö 39,25 kg.

Granfrö i»-'" '> 57,35 » 292,20 kg.

Försåldl skogsfru till ett pris af j kr. pr kg. tallfrö och i kr.

i pr kg. granfrö:

Tallfrö ^ 592.— kg.

Granfrö 289,— » 881,— »

Försåldt skogsfrö till ett pris af 18 kr. pr kg. tallfrö och 8: qo

kr. pr kg. gra?ifrö:

Tallfrö 159,55 kg.

Granfrö 89,55 » 249,10 »

Försåldt skogsfrö till ett pris af iS kr. pr kg. tallfrö och S go

kr. pr kg. granfrö

:

Enl. bil. D: Tallfrö'. 41, 5 kg.

Granfrö 23,45 » 65,05 »

Utsådt i plantskolan

:

Tallfrö 5,— kg.

Granfrö 3,— » 8,— »

Till analysbevis 3, *

Inventarium till igi2

:

Tallfrö 885,52 kg.

Granfrö 692,31 » 1,577,83 »

Summa 3,o76,>i8 kg.
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Gäfleborgs läns skogsvårdsstyrelses inkomster och utgifter

år 1912.

Inkomster:

Kassabehållning den i januari 1912:

Innestående å deposition i Bankaktiebolaget Norra

Sverige 91,000: —
Innestående å upp- & afskrifningsräkning i d:o ... 128:87

D:o hos fröklängningsanstaltens föreståndare 1:5'

Kontant i styrelsens kassa 1.514: °2 92,644: 40

Statens anslag:

Andel af anslag till skogsvärdsstyrelsernas verksamhet 1,000: —
Skogsvärdsafgifter

:

2:dra halfåret 1911 90,446:54
]:sta t> igi2 44,989:15
2:dra » 1912 33,844: 29 109,279:98

Anslag af Järnkontoret till 191 1 års kolarskola ... 1,500: —
Likvid för kol 131:36

D:o » biträde af länsskogvaktarna 799- —
D:o » skogsfrö och sådd 8,665:83 ^
D:o » försåld, utklängd kött 200: —
D:o » försålda div. inventarier 220:50

D:o » försåldt skogsvirke 177:14
Arrende för en hemmansdel vid Skoghem 10: —
Hyra för lägenhet å d:o 200: —

D:o d:o å Stagärden 51: —
Återbetalda rättegängs- och synekostnader 1,787: 72

Influtna räntor 6,533: 74

Återbetald kostnad för sommarväghållning vid

Skoghem i- 26 190,557: 53

Kronor 283,201: 93

Utgifter:

Inköp af inventarier i,457: 33
Allöningar: till länsjägmästaren 7,000: —

>i sekreteraren-ombuds-

mannen 1,500: —
» bokhållaren-kassören ... 1,700: —
» länsskogvaktarna 11,760: — 21,960: —

Reseersättningar: till länsjägmästaren... 2,117:83
sekreteraren-om-

budsmannen 43: 60

» länsskogvaktarna. . 6,680: 82 8,842: 25

» styrelsen 683: 83

9 skogsvårdskommittéerna 227: 78

Revisionskostnader 96: 20

Transport 33,267: 39
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Transport 33,276: 39
Div. omkostnader,, såsom frakter, telefonafgifter,

annonsering, hyra, tryck, skrifmaterialier m. m. 5,769: 32
Inköp af kottar '3:73
Fröklängningsarbeten, frakter för kött m. m 1,075:76
Plantskolan 47?: 4°
Hemmanet Skoghem 1,206: 08

D:o Stagärden 16,511: 88

Arrendeskogarna 318: 26

Inköpt skogsfrö 7,427: 12

Frakter för d:o ^3:51
Kostnader lör skogsvärdsstudieresa och skogsvårdskurs 2,099: 60

Anslag till (Gästriklands Folkhögskola, Norra Hälsing-

lands Folkhögskola och Gäfleborgs läns Folk-

högskola 600: —
Bidrag för skogskiilturer: till mindre skogsägare ... 6,085: 13

D:o » d:o » större d:o ... 24,674: 29

D:o » bäckrensningar och afdikningar 32,953: 76

Rättegångar och syner 4,002: 17

Skogsvärdsskolan 935^— 137,500: 40
Kassabehällning den 31 dec. 1912.

Innestäende å deposition i Bankaktiebolaget Norra

Sverige 109,000: —
Innestäende å upp- och afskrifning i d:o 35,^57: 34

L):o hos fröklängningsanstaltens föreståndare 253: —
Kontant i styrelsens kassa 1,291: 19 ia^toji^x

Kronor 283,201:93

Skogsvårdsstyrelsens ekonomiska ställning den

31 december 1912.

Tillgångar:

Kontanta medel:

Innestäende å depositionsräkning 109,000: —
D:o. ä upp- och afskrifningsräkning 35>iS7: 34

Kontant hos fröklängningsanstaltens föreståndare ... 253: —
Kontant i styrelsens kassa 1,291:19 145,701:53
Fordringar: för försåldt frö samt sådder 153: 96

hyra för lägenhet å Skoghem 150:

—

303:96
Fröklängningsstugan i5,499:49

Inventarier i d:o 2,736:76

Länsskogvaktarbostället (Skoghem) 14,000: —
Hemmanet Stagärden i5i°°°" —

Transport 193,241: 74
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Transport 193,241:74
Inneliggande förråd af kottar « 51285: —

D:o d:o frö 18,128:97

D:o d:o hö 600: —
D:o d:o säd 200: —

Inventarier på expedition och hos länsskogvaktarna 8,002: 49

Kronor 225,458: 20

Skulder:

Kapitalbehållning till 1913 225,458:20

Kronor 2 25,458: 20

Gäfle den i april 191 3.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Edward Rettig.

Gu I Alimmi.

Undertecknade, af Kungl. Maj:t samt Gäfleborgs läns landsting och

Gäfleborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott, utsedda att

granska skogsvårdsstyrelsens i Gäileborgs län räkenskaper och förvaltning

under är 19 12, få efter att hafva fullgjort nämnda uppdrag härmed af-

gifva följande

Revisionsberättelse.

Tillgångar vid årets början :

Kassabehållning hos styrelsen 1,514:02
» » skogvaktaren E. Sandberg 1:51 ',515:53

Inventarier enligt bok 7,517:40
Obetalda hyror 250: —
Fröklängninganstaltens och skogvaktarebostadens bokförda värde 37,040: 85

Inneliggande 2,295 hl. kottar k 6 kr 13,770: —
» skogsfrö 16,866: 32 30,636: 32

Utestående fordringar för frö och sådder 296:83

Beviljadt men ej utbetaldt anslag till kolarskolan för år 191 1... 1,500: —
Innestäende på depositionsräkning 91,000: —

i » upp- och afskrifningsräkning 128: 87

Ej uttagen upp- och afskrifningsränta 115:80 91,244:67

Kronor 170,001:60
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Inkomster:

Kassabehälliiing hos styrelsen 1,514:02

» I) skogvaktaren E. Sandberg >: 5' i i;i'i:'>'?

Anslag af staten för bestridande af förvaltningskostnader i,ooo: —
» Järnkontoret till 191 1 års kolarskola 1,500: —

Skogsvårdsafgifter för 2:dra lialfåret 191 1 90,446:54
» i:sta >' 1912 44,989:15
» 2:dra » 1912 33,844: 29 169,279:98

Likvid för kol 131: 36
» » biträde af länsskogvaktarna 799: —
» I) skogsfrö och sådd 8,665: 83
!> s> försåld utklängd kött 200: —
» » försålda inventarier 220*50
» » försåldt skogsvirke 177: 14

Arrende för jord vid Skoghem 10: —
Hyra för lägenhet ä Skoghem 200:—

I) » » » Stagården 51: —
Återbetalda rättegångs- och synekostnader 1,787:72

Influtna räntor '',596: 24

Statsbidrag för vägunderhåll i : 26

Återbetald stämpelafgift för Stagården 45: —
Uttagit på depositionsräkning 111,000.

—

» » upp- och afskrifningsräkning 69,759:04 180,759:04

Kronor 372,939:60

Utgifter:

Inköpta inventarier 1,457:33

Aflöning till länsjägmästaren 7,000:-—
» » sekreterare och ombudsman 1,500: —
» » länsskogvaktarna 11,760: —

I) bokhållare och kassör 1,700: — 21,960: —
Reseersättning till länsjägmästaren 2,117:83

» » sekreteraren 43:60
» » länsskogvaktarna 6,680: 82

» » styrelsen 683:83

» . skogsvårdskommittéerna 227: 78 9,753: 86

Revisionskostnader 96: 20

Diverse omkostnader, såsom frakter, telefonafgifter, annonsering,

hyra, trycksaker och skrifmaterialier m. m 5,769:32

Inköp af kött 13: 73

Ofriga utgifter för fröklängningsanstalten 1,075:76

Utgifter för plantskolan 47": 4o

Arbete m. m. vid Skoghem 1,206:08

» ii 1. Stagården '.SS^: SS

Köpeskilling för hemmanet Stagården 15,000: —
Rostnad för kultivering af arrendeskogar • 318: 2 6

Transport 58,684: 82
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Transport 58,684: 82

Inköpt skogsfrö 7,427: 12

Frakt för skogsfrö 83:51
Kostnad för studieresor och skogsvårdskurs 2,099: 60

Anslag till folkhögskolorna i länet 600: —
Bidrag för skogskulturer till mindre skogsägare 6,085: 13

» » » » större » 24,674: 29

» » bäckrensningar och afdikningar 32,953: 76

Utgifter för rättegångar och syner 4,002:17
» » skogsvårdsskolan Q35: —

Provision för uttag i bank utan föregående uppsägning 62: 50

Insatt på depositionsräkning 129,000: —
» » upp- och afskrifningsräkning 104,787:51 233,787: 51

Kassabehällning hos styrelsen 1,291:19

» » skogvaktaren E. Sandberg 253:

—

i,S44: i9

Kronor 372,939:60

Tillgångar vid årets slut:

Kassabehållning hos styrelsen 1,291: 19

» » skogvaktaren E. Sandberg 253: — 1,544: 19

^nnestående på depositionsräkning 109,000: —
» » upp- och afskrifningsräkning 35.157: 34 144,157:34

Fröklängningsanstaltens bokförda värde 15,499:49
Hemmanet Skoghem med skogvaktarebostaden 14,000: —

Stagården 15,000: — 44,499: 49
Inventarier i expeditionslokal och hos skogvaktarna 8,002: 49

» i fröklängningsanstalten 2,736: 76

» 1,057 hl. tallkott ä 5 kr 5,285; —
885,52 kg. tallfrö ä 15 kr. ; 13,282:80

692,31 » granfrö ä 7 »

Hö
Säd

Utestående fordringar för frö och sådd

» fordran af skogvaktaren Sandberg (hyra) 150: — 303: 96

Kronor 225,458: 20

Såsom af ofvanstående revisionsberättelse framgår, öfverstiga till-

gångarna vid igi2 års slut de vid igii års slut med 55,456: 60 kronor

beroende hufvudsakligen på att skogsvårdsafgiften under berättelseåret

influtit jämväl för senare hälften af år 191 1.

Beträffande skogsvårdsstyrelsens verksamhet under året få vi hän-

visa till den af styrelsen afgifna årsberättelsen, som jämte styrelsens

protokoller af oss genomlästs och ej gifvit anledning till anmärkning.

Af berättelsen framgår, att såsom bidrag till dikningar och bäckrensningar

34,953: 22
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Utbetalts 32,953: 76 kr. mot 42,172:75 kr. under år 191 1, hvadan bi-

draget till dessa arbeten sålunda minskats med 9,218:99 kr. Anled-

ningen härtill är ej att söka i minskadt intresse för torrläggningsarbeten

— tvärtom synas äfven de mindre skogsägarna blifva allt mer intresse-

rade härför — utan är en följd af skogsvårdsstyrelsens beslut, att an-

slaget till hvarje särskild skogsägare för dikningar och bäckrensningar

ej får öfverstiga 2,000 kronor för året, hvilket beslut synes revisorerna

välbetänkt.

Skogsvårdsstyrelsens värdehandlingar äro förvarade i kassafack hos

Bankaktiebolaget Norra Sverige i Gäfle, och hafva dessa af oss invente-

rats och befunnits i öfverensstämmelse med räkenskaperna, hvilka äro

omsorgsfullt förda. Vid granskningen har endast anmärkts, att en räk-

ning å frakt — verifikation N:o 129 — betalts med i kr. 50 öre för

mycket.

En kurs för undervisning i åtskilliga skogsskötseln berörande äm-

nen har varit anordnad vid det af skogsvårdsstyrelsen inköpta hemma-

net Stagården i Bollnäs socken under tiden 19 september— 2 november,

hvari deltagit 1 2 elever.

Då utgifterna befunnits behörigen verificerade, och revisionen för

öfrigt ej gifvit anledning till annan erinran än den här ofvan gjorda

anmärkningen, få revisorerna, under förutsättning att densamma i

innevarande års räkenskaper rättas, hemställa, att full och tacksam

ansvarsfrihet lämnas Gäfleborgs läns skogsvårdsstyrelse för 191 2 års

förvaltning.

Revisorerna (med undantag af sekreteraren Westman, som af sjukdom

hindrats att deltaga) hafva i sammanhang med årets revision företagit

en kortare resa inom länet och därvid besökt åtskilliga skogstrakter inom

Gästrikland och norra Hälsingland. Under denna resa hafva revisorerna

blifvit i tillfälle att bese såväl afverkningar af olika slag utförda efter

I januari 1905 som äfven skogskulturer, dikningar, bäckrensningar

m. m., därvid revisorerna fått det intryck, att de arbeten som företagits

för skogsskötselns främjande, och till hvilkas utförande skogsvårds-

styrelsen utbetalt till skogsodlings- och torrläggningsarbeten blifvit väl

använda, och att en betydligt förbättrad .sköt.sel af de enskilda sko-

garna redan kan förmärkas på grund af skogsvårdsstyrelsens och dess

tjänstemäns gagnande verksamhet. Jämväl hafva revisorerna besökt

dels skogsvårdsstyrelsens fröklängningsstuga vid Sunnerstaholm, hvarvid

inneliggande lager af frö och kött inventerats, dels den ett stycke däri-

från belägna skogvaktarebostaden och den intill den senare liggande

plantskolan äfvensom den mellan fröklängningsstugan och skogvaktare-
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bostället belägna Stagården, som af skogsvårdsstyrelsen inköpts år

191 2 i afsikt att dit förlägga den af skogsvårdsstyreisen planerade

skogsvårdskursen.

Gäfle i juni 1912.

J. E. Nilsson.
Af Kungl. Maj:t föronlnad revisor.

E. Ericsson. Agahton W^estman.
Af (iäfleborgs läns landsting utsedd Af Gäfleborgs läns hushållningssällskaps

revisor. förvaltningsutskott utsedd revisor.

De af herrar revisorer anmärkta oriktigt utbetalande i krona och

50 öre — verifikation n:o 129 — äro återbetalda till skogsvårdsstyrelsen

och inflyta såsom tillgäng i 191 3 års redogörelse, intygas härmed.

Gäfle den 26 juni 1913.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar:

Edward Rettig.

Carl Altman.



Berättelse

angående de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel

samt om skogsvårdsstyrelsens inom Västernorrlands läns

landstingsområde verksamhet under år 1912.

De enskilda skogarnas tillstånd och skötsel.

Väderleken har under det gångna året i stort sedt varit tjänlig för

skogsbruket.

Kulturerna hafva gått väl till, gynnade af den rikliga nederbörden

under våren, och endast i undantagsfall har den långvariga torkan un-

der högsommaren förorsakat skada bland de spirande plantorna.

Den ovanligt starka barrfällningen hos tallen, som förmärkts pä
sina ställen inom länets skogar, i synnerhet inom Fjällsjö distrikt, torde

emellertid få tillskrifvas här antydda brist på regn under sensommaren.

Afverknings- och drifningsarbetet har under förra delen af berät-

telseåret förlupit utan störande afbrott, men den myckna snö, som
föll under senhösten 191 2 å ofrusen mark, förorsakade afsevärda svårig-

heter för virkets fällning och anläggning af drifningsvägar.

Flottningsarbetet, som under vären försiggått under gynnsamma
förhållanden, besvärades under högsommaren och hösten af synnerligen

lågt vattenstånd i älfvarna.

Skogsträdens frösättning under året belyses af följande tabell.

Skogsträdens frösättning.

Gran-
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beroende på svårigheten i senare fallet att förlägga kulturarbetet till

rätt tid, sedan vegetationsprocessen upphört för året. Styrelsen saknar

erfarenhet beträffande kulturtidens inverkan på resultatet af verkställda

planteringar, enär sådana arbeten hittills endast utförts under våren.

Styrelsen har i här följande tablå velat lämna en approximativ

uppgift angående omfattningen och beskaffenhet af inom länet förekom-

mande äldre kalmarker och brännor.

Inom länet förekommande äldre kalafverkade marker och brännor af
större omfattning.

Skogs vårds distrikt

Områdets

hela

areal

i hektar

Däraf hektar

for skogs- -..

,,. '^ 'torsum
odline

I ,

... ,° pad
lämplig '

,

"

,

I mark
mark

berg el. 'beväxt med
berg-

I

mindre
aktig

j
värdig

mark
j skog

Sundsvall

Torp
Indal

Härnösand
Sollefteå

Fjällsjö

Anundsjö
Ullånger

Örnsköldsvik

.

800

430
100

3,100

2^500

40
2,700

130
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Mest ödesdigra för skogen synas de skador hafva varit, som kun-

nat härledas från snötryck. Säväl tall som gran hafva varit utsatta för

dessa .skadegörelser, hvilka hufvudsakligen bestått af brott i stam och

toppar. Pä vissa ställen hafva emellertid snömassorna vräkt omkull trä-

den eller, såsom inberättats frän Anund.sjö distrikt, genom sin tyngd,

tryckt småplantor om i ä 2 meters höjd till jorden. Det torde vara

omöjligt att ens närmelsevis ange omfattningen af de områden inom
länet, som hemsökts af denna förödelse, men bör emellertid här anmär-

kas, att snöbrotten hufvudsakligen anträffas i ost- och sydsluttningar.

Under berättelseåret hafva omkring 625 hektar .skogsmark härjats

af eld och omkring 50 hektar ödelagts af storm.

Nedanstående tablå öfver under berättelseåret \idtagna skogsvårds-

arbeten, som kommit till skogsvårdsstyrelsens kännedom, kan tjäna till

ledning vid bedömandet af arten och omfattningen af den skötsel, som
numera ägnas de enskilda skogarna inom länet.

Under berättelseåret vidtagna skogsvårdsarbeten, såvldt de kommit till

skogsvårdsstyrelsens kännedom.
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Afverkningarna bedrifvas allt fortfarande till mycket stor omfattning

och kunna icke sägas stå i rätt förhållande till virkestillgången inom

länet.

Insikten om betydelsen af skogens ändamålsenliga afverkning bör-

jar emellertid allt mer tränga igenom. Sålunda anlitas flitigt styrelsens

personal vid utstämpling af virke, afsedt till afsalu, och husbehofvet

från skogen uttages numera i allmänhet med mera omtanke och försik-

het än hittills.

Dagsverkspriset för skogssysslor belöper sig till 3^4 kronor och

är ungefär lika för alla arbeten. För häst och karl betalas 6 å 7 kro-

nor pr dag, under brådaste drifningstiden ännu mer.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet.

Skogsvårdsstyrelsens verksamhet under berättelseåret åskådliggöre

genom följande tabellariska sammandrag jämte därvid fogade förkla-

rande anmärkningar.
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1

INNEHALL.

Tabell L Af skogsvårdsstyrelsen lämnadt biträde vid skogens skötsel och vård.

Tabell IL Uppgift å under skogsägarens egen ledning verkställda och med bidrag ur

skogsvårdskassan understödda arbeten. Större skogsägares skogsvårdsarbeten.

Tabell III. Beviljade bidrag ur skogsvårdskassan under år 1912.

Tabell IV. Undervisning i skogsskötsel,

'labell V. Kottredogörelse.

Tabell VI. Fröredogörelse.

Tabell VII. Plantredogörelse.

Tabell VIII. Vidtagna åtgärder med anledning af i strid mot g.ällande skogslag verkstiillda

afverkningar.

Tabell IX. Administration och tjiinstepersonal.

Tabell X. Sammandrag öfver af skogsvårdsstyrelsens personal år igi2 verkställda arbeten.
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Tab. I.

Af skogsvärdsstyrelsen lämnadt

A. Skogs=

Antal förrättningar
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biträde vid sicogens skötsel och vård.

odling.
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Landskapets

namn Areal

Ångermanland 14

Medelpad 6

Summa 20

95i,c

473.9

Uppgift ä under skogsägarens egen ledning verkställ

(Större skogsSgai

Kulturarbeten Hyggesrensninf

loch markberedni

Sådd P 1 a n t e r i n

Användt
frö i kg.

Tall Gran

Kostnad
inberäkn.

frö

Antal

använda
plantor

Kr.

227,5

137. '5

1,424,93 364,65! 133,03

10,720

7,276

17.997

52 154.9'

8g 28,43

Tall Gran

373.00°

74,900

Kostnad
inberäkn.

plantor

Areal

Kostna

Kr.

!

I

5,3001 4,131 J33

— 1,206 951

41 i!i83,34' 447.900 5,300 5.338,281

735.4°

690,51

5,186

6,078

1,426,01; 11,264

Beviljade bidrag ur skogsvår|

Åt mindre skogsägare

> större •

Summa
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Il med bidrag ur skogsvårdskassan understödda arbeten,

ogsvårdsarbeten).

allrings.

arbeten
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H
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Ansök-
nings-

diarium
Antal nummer
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Finanserna.

Behållning från år ign

:

A kapitalräkning med Bankaktiebolaget Norra Sve-

rige 4,000: —
Kontant i kassan 1,021:08

Förskjutna synekostnader 3,122: 18
Inventarier 4,366: 72
Fröklängningsstugan 500: —
Inneliggande tallkott och frö 59,292:09 67,280:00

Summa kronor 72,302:07

Inkomster.

Kassabehällning vid årets början 5,021:08
Statsanslag 1,000: —
Skogsvärdsafgifter 280,423: 48 281,423: 48
Upplupna räntor 1,287: 22

Aterburna, af styrelsen förskjutna synekostnader ... 2,079: 41
Försäldt skogsfrö 8,919: 43
Försålda inventarier lo: —
Ersättning för af styrelsen erhållet biträde 971:41
Enskildes depositioner (för fullgörande af åtagna

förbindelser) 1,964:9 8 296,655:93

Summa kronor 301,677:01

Utgifter.

Aflöningar 17,750: —
Styrelsens resekostnader 1,481: 60
Resekostnader för styrelsens personal 7,436:17

» » skogsvärdskommittéledamöter 26: 50
Inköp af kött samt fröklängning 7,325: Zi
Bidrag till skogsvärdsarbeten 129,728:30
Skogsvårdsarbeten '. 13,967: 13
Syneförrättningar och rättegångar 2,875: 68
Inköp af inventarier 1,287: 21

» » fastighet 11,499:08
Anläggning af plantskola 653: 04
Reparation ä fröklängningsstugan 183:62
Annonsering 294: 72
Telefonkostnader 946: 52
Kostnader för undervisning vid skolor, litteratur m. m. 7,835: 24
Diverse omkostnader såsom hyra, brandförsäkring,

lotsningar, blanketter m. m 2,337: 30 205,627:44
Kassabehållning till år 1913 96,049:57

Summa kronor 301,677:01
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1

Tillgångar den j/ december kjis:

A kapitalräkning med Bankaktiebolaget Norra Sve-

rige 94,000: —
A depositionsräkning med d:o 1,964:98
Förskjutna synekostnader 31763: 58
Inventarier 5i079: 54
Fröklängningsstiigan 683: 62
Fastigheten 11,499: 08
Inneliggande skogsfrö och kött S7i748: 11

Plantor 924: 94
Kontant i kassan 84: 59 175,748:44

Skulder.

Enskildes depositioner (för fullgörande af åtagna för-

bindelser) 1,964: gS

Skogsvärdsstyrelsen i Jämtlands län 2,107:34 4072:^2

Summa tillgångar kronor 171,676: 12

Under året hafva följande afskrifningar ägt rum:

Syneförrättningar och rättegångar 154:87
Inventarier 564: 3g
Gratis utlämnadt frö 1,762: 82

Gratis utlämnade plantor 22: 50 2,504: ;S

Genom den förskjutning i kassans ställning, hvilken förorsakats

därigenom, att skogsvårdsmedel, som påräknats först under innevarande

år influtit redan under år 191 2, hafva styrelsens inkomster under berät-

telseäret uppgått till icke mindre än 281,423:48 kronor eller omkring

60,000 kronor mer, än hvad som blifvit fallet, därest skogsvårdsmedlen

ingått till styrelsen efter enahanda grunder, som under de föregående

åren. Af influtna skogsvårdsmedel hafva 51,472 kronor 15 öre, som
— enligt hvad som omförmäldes i nästföregående års berättelse — ut-

fästs som bidrag, men i saknad af tillgång i kassan icke kunnat under

år 191 1 utbetalas, under berättelseåret utlämnats till dessa skogsägare.

Sollefteå den 30 april 1913.

A skogsvårdstyrelsens vägnar:

Hugo Fahlén.

Per Odiiian.
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Undertecknade, utsedda revisorer, hafva granskat skogsvårdsstyrel-

sens för Västernorrlands läns landstingsområde räkenskaper och förvalt-

ning för år 19 1 2 och få däröfver afgifva följande

Revisionsberättelse.

Tillgångar den i januari igi2:

A kapitalräkning med Bankaktiebolaget Norra Sve-

rige 4,000: —
Kontant i kassan 1,021:08

Förskjutna synekostnader 3,122: 18

Inventarier 4,366: 72
Fröklängningsstugan 500; —
Inneliggande tallkott och frö 59,292:09 67280-90

5,021: o!'

Summa kronor 72,302:07

Kassabehållning vid årets början 5,021:08
Statsanslag 1,000: —
Skogsvårdsafgifter 2 80,423: 48 281,423:48
Upplupna räntor 1,287:22
Äterburna, af styrelsen förskjutna synekostnader 2,079:41
Försäldt skogsfrö 8,919:43
Försålda inventarier 10: —
Ersättning för af styrelsen erhållet biträde 971: 41
Enskildes depositioner (för fullgörande af åtagna för-

bindelser) 1,964: 98 296,655: 93

Summa kronor 301,677:01

Utgifter.

Aflöningar 17,750: —
Styrelsens resekostnader 1,481: 60

Resekostnader för styrelsens personal 7,436:17
» » skogsvårdskommittéledamöter 26:50

Inköp af kött samt fröklängning 7,325:33
Bidrag till skogsvårdsarbeten 129,728:30
Skogsvårdsarbeten 13,967: 13

Syneförrättningar och rättegångar 2,875:68

Transport kr. 180,590: 71
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Transport kr. 180,590:71
Inköp uf inventarier 1,287:21

» » fastighet 11,499:08
Anläggning af plantskola 653:04
Reparation å fröklängningsstuga 183:62
Annonsering 294: 72

'l'elefonkostnader 946: 52

Kostnad för undervisning vid skolor, litteratur m. m. 7,835:24
Diverse omkostnader såsom hyra, brandförsäkring,

lotsningar, blanketter m. m. 2,337: 30 205,627: 44

Kassabehållning till år 1913 96,049:57

Summa kronor 301,677:01

Tillgångar den 31 december ig:2:

Å kapitalräkning med Bankaktiebolaget Norra Sve-

rige 9 4,000: —
Å depositionsräkning med d:o 1,964:98

Förskjutna synekostnader 3>763: 5^

Inventarier 5>°79: 54

Fröklängningsstugan 683: 62

Fastigheten ii,499: °8

Inneliggande skogsfrö och kött 5 7 17 48:11

Plantor 9^4:94
Kontant i kassan 84:59 175,7^8:44

Skulder:

Enskildes depositioner (för fullgörande af åtagna tör-

bindelser) 1,964: 98

Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län 2,1 07: 3 4 4,072:32

Summa tillgångar kronor 171,676: 12

Under året hafva följande afskrifningar ägt rum:

Syneförrättningar och rättegångar 154:87

Inventarier 5^4:39

Gratis utlämnadt frö 1,762:82

Gratis utlämnade plantor 22: 50 2,504: 58

Vid jämförelse med föregående årets visa räkenskaperna

att influtna skogsvårdsafgifterna uppgått till 280,423: 48 mot

118,659: 10 under år 191 1. Enligt länsjägmästarens uppgift är af ök-

ningen cirka 60,000 kr. medel som beräknats inflyta först under inne-

varande år, 191 3,

att utgifterna för inköp af kött och för fröklängning uppgått till

endast 7,325:33 mot 63,870:32 för år 1911. Anledningen till det

SkoesvHrdsforeningens Tidskri/t ig 13. Hilagl ..
'



2 74 SKOGSVARDSSTYRELSERNAS BERÄTTELSER 1912.

minskade uppköpet och klängnini^en är att det finns tillräckligt innelig-

gande lager af frö för den närmaste tiden,

att styrelsen mot ett pris af 11,499:08 tillförsäkrat sig tomt för

blifvande fröklängningsanstalt och förvaringslokaler för kött.

Vid besök i Sollefteå den 29 nästlidne maj voro revisorerna i till-

fälle förvissa sig om ej blott tomtens lämplighet för ändamålet utan

jämväl om, att priset för densamma ej är oskäligt. Vid samma till-

fälle inventerades kvarliggande frölagret samt uppräknades kassan, hvil-

ken befanns öfverensstämma med kassaboken. Ett af länsjägmästaren

infört nytt system för registrering af handlingar samt lagradt frö syntes

oss vara synnerligen praktiskt.

Sedan vi erhållit del af skogsvårdsstyrelsens berättelse för år 1912

rörande de enskilda skogarnas tillstånd och skötsel samt styrelsens

verksamhet, hafva vi ansett oss böra i någon män taga närmare känne-

dom om de arbeten i skogskulturellt hänseende, för hvilka bidrag läm-

nats, och hafva vi i detta syfte besökt platsen för de dikningsarbete"h,

som under är 19 10 verkställts af hemmansägarna i Stigs b}' af Säbrå

socken, och för hvilka ett bidrag af 70 "'^ utaf beräknade kostnaden

utbetalats.

Härvid hafva vi konstaterat att genom afdikningen växtligheten å

myren väsentligt förbättrats, i det de därå befintliga trädens årsskott

efter torrläggningen utvecklats kraftigare.

Vi vitsorda att skogsvårdsstyrelsen i nu om förmälda fall liksom i

öfrigt följt reglementets bestämmelser, men undgick det ej vår uppmärk-

samhet att från denna myr, som ej ligger mer än i kilometer från

Stigs b\-, med all sannolikhet kommer att tagas torfströ och torfmull

för joidbnikets behof.

Räkenskaperna äro väl förda och behörigen verificerade samt inne-

liggande frölager och inventarier försäkrade; och få vi tillstyrka full an-

svarsfrihet för styrelsens förvaltning under år 19 12.

Härnösand den 9 juli 1913.

Victor Carlson. Vilhelm Smitt. J. Modin.



Skogsvårdsstyrelsens inom Jämtlands läns landstings-

område berättelse för år 1912.

Styrelsens sammansättning har under året varit följande:

Ordförande: direktören m. m. J. F. Broman, Östersund.

Ledamöter: landstingsmannen Olof Persson, Backen, Täng och

landstingsfullmäktigen A. J. Hansson, Bringåsen, Kyrkas.

Suppleanter: förre landstingsmannen Erik Svensson, Mäljåsen, Sta/re

samt hemmansägaren Olof Persson, Landsom, Tätig.

Som biträden hos styrelsen hafva varit anställda:

Länsjägmästare och sekreterare: e. jägmästaren O. Hj. Humble,

Östersund, tel. Riks. 432.

Kanslist: förre länsskogvaktaren Axel Grafström, tel. Riks. St\r.

exp. 292, ank till bostaden.

Kassörsbefattningen har under året uppehållits af ordföranden.

Såsom tillsyningsmän samt för att tillhandagå skogsägare med råd

och praktiskt biträde vid skogsskötseln hafva varit anställda följande 9

st. länsskogvaktare

:

/ ]'ästra distriktet, omfattande socknarna: Alsen, Hallen, Kall, Matt-

mar, Mörsil, Näskott, Rödön, Undersåker och Åre, A. G. Eriks.son,

Mattniar. Riks. -tel. Mattmar 10;

/ Föllinge distrikt, omfattande socknarna : Aspås, FöUinge, Hotagen,

Laxsjö och Ofiferdal, A. E. Fregelin, Föllinge. Riks. -tel. Föllinge i

;

/ Xorra distriktet, omfattande socknarna: Alanäs, Frostviken, Gåxsjö

och Ström, Per Jacobsson, Strömsund. Riks. -tel. Strömsund 54;

/ Häggenås distrikt, omfattande socknarna: Brunflo, Frösön (ön),

Häggenås, Kyrkas, Hammerdal, Lit och Ås, And. Johansson, Lit. Riks.-

tel. Lit ii;

/ Refsunds distrikt, omfattande socknarna: Bodsjö, Bräcke, Frösön

(fastlandet), Lockne, Marieby, Näs, Refsund, Sundsjö och Sunne (östra

delen), J. E. Damgren, (tillika föreståndare för fröklängningsanstalten i

Brunflo), Brunflo. Riks. tel. ]>runflo, 18;
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/ Östra distriktet, omfattande socknarna: Fors, Borgvattnet, Håsjö,

Hällesjö, Nyhem, Ragunda och Stugun, E. P. Lidgren, Bispgården.

Riks.-tel. Bispgården 38;

i Södra distriktet, omfattande socknarna: Berg, Hackas, Marby,

Myssjö, Norderö, Oviken, Sunne (västra delen) och Asarne, Emil Lind-

blad, Svenstavik. Riks.tel. Svenstavik 2

;

/ Svegs distrikt, omfattande socknarna: Elfros, Lillherrdal, Sveg,

Ytterhogdal och Öfverhogdal, A. E. Eriksson, Si>eg. Riks.tel. Sveg 31;

/ Hede distrikt, omfattande socknarna: Hede, Klöfsjö, Linseli, Tän-

näs, Rätan, Storsjö och Vemdalen, Otto Fladvad, \'emdalen. Riks.-tel.

Vemdalen 11.

Af förestående förteckning öfver länsskogvaktaredistrikten, jämförd

med förteckningen i 191 1 års berättelse, framgår, att distriktens antal

ökats från 8 till 9, hvarvid ett nytt distrikt, Föllinge distrikt, tillkom-

mit, bildadt af socknar, som förut tillhört norra och västra distrikten.

Förutvarande Brunflo distrikt har fått namnet Häggenås distrikt,

och en del smärre omflyttningar af socknarna å de olika distrikten har

äfven företagits. Nämnda förändringar trädde i kraft från den i mars.

Sedan ordföranden, direktören J. F. Broman, under året, på grund

af bristande tid, afsagt sig ordförande- och kassörsbefattningen från in-

gången af 1913, har Kungl. Maj:t i hans ställe till ordförande utnämnt

förre ledamoten af Riksdagens första kammare, godsägaren m. m. Olof

Björklund å Rörön, adr.: Månsåsen. Riks.-tel. Månsåsen 2.

Styrelsens expedition, hvilken till den i oktober varit förlagd till

Storgatan 25 i Östersund, förflyttades från nämnda dag till norra flygeln

i det nya rådhuset, och har expeditionen i regel alltid varit tillgänglig

för allmänheten under lördagarna, förutom att styrelsens tjänstemän äf-

ven öfriga dagar, då de ej varit bortresta i tjänsteärenden, kunnat

rådfrågas.

Styrelsen har under året haft 10 sammanträden samt dessutom

företagit en inspektionsresa den 16— 19 september till afverkningar i

Bjurhuskälen och Ringsta i Lits socken samt till Fisksjölandet i Stu-

guns socken äfvensom den 8 oktober till en afverkning i Tullus i Näs-

kotts socken.

Af vidstående sammandrag framgår länsjägmästarens och läns-

skogvaktarnas med biträden antal förrättningar och förrättningsdagar

under året.

Under året hafva kostnadsförslag tillställts skogsägare för 102 st. år

191 1 å marken planlagda dikningsförslag, upptagande diken och bäckar

till en längd af 170,008 meter och till beräknad kostnad af 95,947:32

kronor.
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Sammandrag af länsjägmästarens, länsskogsvaktarnas samt de extra
biträdenas förrättningar ér 1912.

Länsjägmästaren

Västra distriktet:

Länsskogvaktaren . .

.

Extra biträden
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Till följd af skogsvårdskassans begränsade tillgångar hade styrelsen

beslutat, att dikningsplaner inom hvart och ett af de g länsskogvaktare-

distrikten skulle, efter inkomna ansökningar, få upprättas för endast

omkring 10,000 kr., eller för sammanlagt c:a 90,000 kr., fördelade helst

på ett flertal hemman, dock skulle länsskogvaktarna, oförhindrade af

denna bestämmelse, äga att för de skogsägares räkning, hvilka så ön-

skade, verkställa förberedande dikningsundersökningar, så att vederbö-

rande blefve satta i tillfälle att, om de så funne lämpligt, kunna på-

börja dikningarna, oaktadt de måste vänta med att begära anslag ur

skogsvärdskassan något är framåt.

De dikningsbidrag, som styrelsen under året beviljat, voro:

Till 2 hvilande ansökningar af 1908 års dikningsplaner kr. 190: —
» 9 » » » 1909 » » >' 3,101: —
» 23 » » » 1910 » » » 7,275: —
» 90 "

^
- 191 1 "

I

» 35.035: 50

S:ai24 » >> från åren 1908— 1911 » 45,601:50

Beträffande dikningsbidrag för 19 10 års planer hade bestämts, att

hälften skulle kunna utbetalas under 1912 samt andra hälften 1913,

samt beträffande 191 1 års planer, att hälften skulle kunna lyftas under

191 3 och andra hälften under 19 14, dock att, om kassans ställning blefve

gynnsam, utbetalning skulle kunna ske förr. I regel har det också till-

lämpats, att beviljade anslag utbetalats i mån som dikesarbetet blifvit

godkändt.

Såsom premier för utförda, ej af styrelsens personal planlagda,

torrläggningsarbeten beviljades under året:

Till 10 bolag kr. 10,264:05

/ 5 andra enskilda skogsägare » 682:33

S:a 15 st. bolag och andra enskilda skogsägare kr. 10,956: 38

Under året hafva af länsskogvaktarna besiktigats 357 st. afverk-

ningar, en del bedrifna före och en del under berättelseåret. Dessa be-

siktningar hafva ledt till, att godvillig öfverenskommelse träffats om åt-

gärders vidtagande för återväxtens betryggande å 71 st. afverknings-

trakter.

Sådan syn som omförmäles i § 2 af lagen angående vård af en-

skildes skogar den 24 juli 1903 har under året hållits å 6 olika afverk-

ningar. I samtliga dessa fall har synen ansett, att återväxten varit

uppenbarligan äfventyrad å större eller mindre områden af afverknings-

trakterna, och styrelsen har i 4 af dessa fall träffat godvillig öfverens-

kommelse om åtgärders \idtagande för markens återställande i skog-

bärande skick.
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Några nya rättegångar angående åtgärder för återväxtens betryg-

gande hafva icke heller detta år bchöft anliängiggöras. I de 5 mål, som
vid årets början voro beroende af domstols pröfning. nämligen 3 hos

häradsrätten, i hos hofrätten och ett hos Kungl. Maj:t, biefvo de tre må-

len i häradsrätten afgjorda och ett af dem vann laga kraft. De två

andra fullföljdes i hofrätten, där de fortfarande hvila. Det vid årets

början i hofrätten hvilande målet afgjordes och vann laga kraft. Det

hos Kungl. Maj:t vid årets början hvilande målet är fortfarande oaf-

gjordt. Vid utgången af 19 12 hade styrelsens således tre mål oafgjorda,

nämligen 2 hos hofrätten och ett hos Kungl. Maj:t.

Under året har styrelsen nödgats bevaka sina intressen i Olierdals

Angsågs, P. Jonsson & C."os konkurs.

I hvilken utsträckning skogsodling, sådd och plantering, förekom-

mit inom länet under styrelsens medverkan, framgår af bil. A., tab. 3.

A styrelsens särskilda kulturfält, anlagda under föregående åren, hafva

kompletteringsarbeten utförts.

Under året har någon nämnvärd kottinsamling ej iorekommit inom

länet emedan fröår ej varit för handen, men styrelsens fröklängnings-

anstalt vid Brunflo har det oaktadt varit i full gång, sysselsatt med

accordsklängning af tallkott för Västernorrlands läns skogsvårdsstyrel.ses

räkning, hvarvid utklängts omkring 4,000 hl. kött.

Till undervisning i skogsvård har till länets folkhögskola, Birka vid

Tängs station, lämnats ett anslag af 350 kr. och har nämnda undervis-

ning fortfarande bestridits af länsjägmästaren. Till länets landtmanna-

skola å Frösön har likaledes lämnats ett anslag af 350 kr. för att an-

vändas till teoretisk och praktisk skogsundervisning.

För att bereda jämtländska skogsägare tillfälle att lära känna sör-

ländska skogsförhållanden, särskildt kulturskogar, företogs under läns-

jägmästarens ledning en af skogsvårdskassan understödd resa till Fin-

spongs styckebruks skogar i Östergötland. I denna resa deltogo 10 st.

stipendiater från skilda delar af länet med ett beviljadt resebidrag af

7,5 kr. till hvardera, äfvensom en person på egen bekostnad.

I .syftemål att åstadkomma enhetlighet vid utförande af diknings-

undersökningar, lät styrelsen, under länsjägmästarens ledning, anordna

en s. k. dikningskurs, hvilken pågick under en vecka i Nors by i Bräcka

socken å skogsmarken till ett hemman, tillhörigt grosshandlaren P.

Edling i Bräcke. I denna kurs deltogo samtliga länsskogvaktare äfven

som ett 20 tal bolagstjänstemän från länet. I anslutning till själfva

dikningsundersökningen, som var kursens hufvudändamål, utfördes äfven

aftattning af hela det i frågavarande skogsskiftet samt diskuterades be-

ståndens skötsel.
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Under året hafva följande nya sockenkartor af styrelsens därför an-

ställda kartritare, ingenjör Fr. Widmark, utarbetats, nämligen: Sund-

sjö, Nyhem, Refsund, Bodsjö, Bräcke, Hällesjö, Sveg och Lit.

Slutligen har styrelsen låtit i en upplaga af 10,000 exemplar trycka

och till de jämtländska skogsägarna sprida en 40-sidig broschyr kallad:

»Meddelande till Jämtlands läns skogsägare från skogsvårdsstyrelsen

i länet angående styrelsens arbetssätt och de förmåner densamma er-

bjuder. >•

Beträffande skogsvårdskassans ställning och utgifter år 191 2 hän-

visas till närslutna utdrag af styrelsens räkenskaper, bil. B., äfvensom

till bilagda inkomst- och utgiftsstat för 1913, bil. C.

Styrelsens diarium för året upptager 796 nummer, och har afsändts

från expeditionen 2,829 diarieförda skrifvelser förutom en mängd ej

diarieförda brefkort, korsband och andra postförsändelser.

Angående de enskilda skogamas inom länet tillstånd och skötsel i

öfrigt hänvisas till länsjägmästarens i bil. A. lämnade redogörelse.

Östersund i april 19 13.

På skogsvårdsstyrelsens vägnar

:

Olof Björklund.

O. Hj. Humble.



^Iciar inoi

Procent

areal brunnen

tog i åldern

Anteckningar

40 år 100 %

;tåndet hårdt afverkadt för lång tid tillbaka. Långvarig torka

öre branden. Marken oskadad.

itåndet hårdt afverkadt för lång tid tillbaka. Långvarig torka

före branden. Marken oskadad.

tinskogen nyligen afverkad. Långvarig torka före branden.
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1

Bil. A.

Kortfattad redogörelse öfver de enskilda skogarnas inom

Jämtlands län tillstånd och skötsel år 1912.

Något mera anmärkningsvärdt att omnämna rörande de jämtländska

skogarnas tillstånd och skötsel under berättelseåret ig 12 förefinnes icke.

Som priserna å trävaror fortfarande hållit sig uppe och, åtminstone be-

träffande en del dimensioner, äfven varit i stigande, så har följden också

varit, att afverkningarna icke visat någon tendens att gå ned utan i

stället ökats. Lagen säger ju, att att man ej uppenbarligen får äfventyra

återväxten, och detta försöker man äfven, synnerligast då det gäller af-

verkningsrätter samt hemman, inköpta på spekulation för skogens

skull, att samvetsgrant följa, det vill säga att det afverkas så mycket,

som möjligen låter sig göras. Att härigenom det allmännas kraf på

förbättring i skogarnas tillstånd icke i dessa fall ernås, eller att deras

.skötsel förbättras, torde vara påtagligt. Dock, såsom ett i sanning läro-

rikt och manande exempel på, att intresset för skogsvård bryter sig

fram när nöden är som störst och betingelserna för ett lyckligt resultat

äro de minsta möjliga, kan här nämnas, att hemmansägare i Jormlins

by i länets nordligaste socken. Frostviken, anlagt plantskola för att i

och ofvan nuvarande gräns för växande barrskog söka återvinna marken

till skogväxt.

I redogörelse för år igii upptogs som början till jämförelsesiffror

för bedömandet af afverkningarnas storlek och värde å rot, att skogs-

accisbeloppet inom länet för tiden i okt. 1909—31 dec. 1910 uppgick

till 177,304:42 kr. hvadan efter 2 % accis, den afverkade skogens värde

å rot, då husbehofsvirke och försäljningar under 150 kr. värde ej med-

räknades, under nämnda tid uppgick till 8,865,221 kr. För år 191

1

ställa sig siffrorna så, att uträknad skogsaccis för Jämtlands län uppgår

till 243,378:82 kr. samt taxerat värde till 12,122,798:77 kr.

Kulturarbetena kunde taga sin början under normala förhållanden

i medio af maj månad. Antalet utförda kulturer blef 139 st. mot iii

st. hvart och ett af de föregående två åren, och återfinnes en öfversikt

öfver desamma i tab. 3. Beträffande särskildt de s. k. skolkulturerna

hänvisas, förutom till tab. 3, äfven till den mera speciella tab. 4. An-

talet deltagande barn var 1,956 mot 1,413 året förut.

På grund af till skogsvårdsstyrelsen afgifna skogsodlingsförbindelscr

har under året skogsodlats 81:40 har mot 90: 88 har år 191 1; se tab. 3.

Tabell 5 innehåller ett sammandrag af hvad trävarubolagen och

några större skogsägare utfört bcträftande kulturer och torrläggningsar-
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beten å sina ägande skogsmarker, och framgår däraf, att en kostnad för

sådana arbeten nedlagts med 163,533: 13 kr. mot 147,899: 27 kr. år 191

1

samt 168,229: 04 kr. år 1910.

Genom skogsvårdsstyrelsens personal har under året, se tab. 2,

planlagts 174 st. torrläggningsarbeten, upptagande utstakade diken till

en längd af 177,590 meter samt 52,389 meter bäckar för upprensning,

alltsammans till en beräknad kostnad af 136,847:07 kr.

De under året genom skogsvårdsstyrelsen utförda stämplingarna,

nämare specificerade i tab. i, hafva varit 231 st. mot 222 st. år 1911,

och härvid har utstämplats 1,144,299 st. träd mot 1,146,324 st. år igii.

I tab. 6 återfinnes ett försök till tabellarisk uppställning af de un-

der året utbrutna skogseldarna. På grund af att 191 2 års sommar bjöd

på mera nederbörd än 1911 års, blef skadegörelsen af skogseldarna

år 1 91 2 betydligt mindre än under 191 1. Sålunda har under år 191

2

endast kunnat antecknas 17 st. skogseldar mot 38 st. år 191 1, och den

brunna arealen skogsmark inskränkte sig "ar 1912 till 531:35 har mot

i'579: 67 hsr år 191 1.

Väderleken under växtperioden kan sägas hafva varit gynnsam.

Östersund i april 191 3.

O. Hj. Humble.

Bil. B.

Förvaltningskostnaders räkning-.

Debet.

Kassaräkning 20: —
Afiöningars räkning , 18,136: 38
Telefonafgifters räkning 1.372: 48
Tryckningskostnaders räkning 1,144: 35
Annonskostnaders räkning 3oq: 80

Diverse utgifters räkning 779:36
Expeditionslokalens räkning 1,194:04

Kronor 22,956: 41

Kredit.

Syneförrättningars räkning 238: 40
Kapitalräkning 22,7 iS: 01

Kronor 22,956: 4 i
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Kapitalräkning.

Debet.

Bevakningars räkning S..)5.V '^.>

Skogsdikningars räkning .S4,y92: 60

Sockenkartors räkning 7,026:25
Mönsterkulturers räkning ', 247:72
Skogskuluirers räkning , 3.925: 02

Skogsstämplingars räkning 3.837: 11

Undervisningens räkning 1.626: —
Fröklängningsänstaltens räkning 147: 44
Afskrifningsräkning ,..., 501: 73
Rättegångskostnaders räkning 441: 64

Öfriga utgifters räkning 594: 15

Förvaltningskostnaders räkning 22,718:01

Utgående balansräkning 166, 794: 86

Kronor 208,206: i 6

Kredit.

Ingående balansräkning 64,748: 81

Kgl. statskontorets räkning 229,380: 89

Inventariers räkning 419' ^5

Räntors räkning j.^^S^' ^'

Kronor 298,206: 16

Utgående balansräkning.

Debet.

Kapitalräkning med Jämtlands Folkbank io3.°33:5°

Upp- och afskrifning därstädes 131°-^- 43

Kassaräkning -3- '3

Inventariers räkning 4.876:32

Skogsvårdsstyrelsens i Västernorrland räkning 1,(112:94

Skogsstämplingars räkning ''7:5^

Skogsdikningars » 17:1»

Tvångskulturers » •
11:70

Fröklängningsänstaltens räkning 42.573' °4

Syneförrättningars räkning 5-"- -°

Rättegångskostnaders räkning "7 4: 84

Kronor 1 66,794: 86

Kredit.

Kapitalräkning
i06.-iu->^b

Kronor 1 6(),794: 86
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Bil. C.

Skogsvårdsstyrelsens inkomst^ och utgiftsstat för år 1913.

Inkomster.

Behållning från år 191 2:

i kassa 23: 13

ä bankräkning innestående -. 116,061:93
lager af skogsfrö 9,836: 35
utestående fordringar 3,260:44 129,181:85

Statsanslag för uppehållande af styrelsens verksamhet 1,000: —
Beräknade skogsvårdsafgifter i 20,000: —

» räntor 3,000: —
Kronor 253,181: 85

Utgifter.

Löner: länsjägmästaren 5,°°°: —
skattmästaren 750: —
kanslisten 1,500: —
sex länsskogvaktare ä 1,200 kr. 7,200: —
en » ä 950 kr. utom bostad 95°: —
två länsskogvaktare ä 1,000 kr 2,000: — ,, .qq.

Reseersättningar:

styrelsen .. 1,000: —
länsjägmästaren 2,000: —
länsskogvaktarnas bevakningsresor 4,000: —
skogsvärdskommittéerna 1,000: — g qoo:

Hyra och öfriga utgifter för expeditionslokalen 1,200: —
Telefonafgitter 1,000: —
Annonser, skrifmateriel, expenser 1,000: —
Fröklängningsanstalten: skatter och onera 150: —

föreståndarens arfvode 300:

—

_|^o:

Såddredskap och inventarier 5 °°: —
Bidrag till skogsodlingar, skogsdikningar samt öfriga skogsvårds-

arbeten 80,000: —
Planteringskurser 600: —
Anslag till föreningens för skogsvärd i Norrland försöksverksam-

het (åren 1912 och 1913) 1,333:34
Beräknade utgifter för styrelsens försöksfällt 500: —
Anslag till undervisning i skogshushållning:

vid landtmannaskolan 35°: —
vid folkhögskolan 35°:

—

700: —
Anslag till studiereser 1,000: —

Transport kronor 113,683:34
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Transport kronor 113,683:34
Fyra stipendier till genomgående af kolareskola

Föredrag i skogsvård

Skogsvårdsföreningens tidskrift och folkskrifter 400:
Andra småskrifter i skogsvård 200:

Beräknad kostnad för sockenkartorna
5,

Ännu ej lyftade dikningsanslag:

för 1906 års dikningsplaner

» 1907 » '

300: —
500: —

.50°:

1908

1909
1910

1911

665

2.439

7, 159
18,732

57.961

23,888

Saldo till 1914 2

.844:-

.754: 5'

Kronor 253,181: 85

Revisionsberättelse.

Undertecknade revisorer fä härmed efter verkställd granskning af

skogsvårdstyrelsens inom Jämtlands läns landstingsområde räkenskaper

och förvaltning för år 191 2 afgifva följande berättelse:

Beträffande räkenskaperna hafva vi funnit dessa öfverskädligt upp-

ställda, utan anmärkning förda samt inkomst- och utgifts]:)oster tillfreds-

ställande verificerade. Det till styrelsens årsberättelse fogade räken-

skapsutdraget (bil. B.), upptagande förvaltningskostnaders räkning, kapi-

talräkning samt utgående balansräkning, vitsordas vara i öfverensstäm-

melse med samma konti i hufvudboken.

Då vi, efter tagen kännedom om förvaltningen i öfrigt, så långt

protokollen utvisa, hafva fått den uppfattningen, att styrelsen fortfarande

med nit och intresse arbetat för fullgörandet af sin uppgift i enlighet

med gällande instruktion, tillstyrkes full ansvarsfrihet för den tid rcvi

sionen omfattar.

Östersund den 5 juli 1913.

J. Sanden.
Af Kungl. Ma]:t förordnad revisor.

Per SyIvan.
Af hushållningssällskapets för-

\altningsutskott utsedd revisor.

Er. Johansson.
Af landstinget utsedd revisor.



286 SKOGSVÅRDSSTVRELSERNAS BERÄTTELSER I912.

Tab. I. Till Bil. A.

Qenom skogsvårdsstyrelsens personal utförda stämplingar år 1912.

Länsskogvaktaredistrikt och socken

Antal hemman * . 1

, o ... Antat stamp-
hvara stamp-

,^j^ ^^„/
hng utförts

St. S;ma St.

Alsens

Hallens

Mattmars

Mörsils

Rödö

Undersåkers

Västra distriktet:

socken

Aspås

FöUinge

Laxsjö

Offerdals

Alanäs

Gåxsjö

Ströms

Pöllinge distrikt:

socken

Norra distriktet:

socken

Häggenås distrikt:

Brunflo socken

Hammerdals »

Häggenås »

Kyrkas »

Lits »

Ås .

Bodsjö

Bräcka

Lockne

Refsunds

Sundsjö

Fors

Borgvattnets

Hällesjö

Nyhems

Ragunda

Stuguns

Refsunds distrikt:

socken

Östra distriktet;

socken

50

2,S6i

28,312

53,424

19.03"

'8,535

5.047

6,335

53.792

34.770

•3.031

35.064

14,782

10,533

4,525

22,975.

",795

40,536

20,048

11,543

1,724

55.645

40,102

30,023

127,210

158,672

57,774

90.365

Transport!

159.085

781,635
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I,äiisskogvakl;ire<listrikt ocli stickiMi

Anta! hcniiiian

hvarä stämp-

lin^ utförts

Antal

lade

SlUlltp-

träil

Bergs

Hackas

Norderö

Ovikens

Asarne

Södra distriktet:

socken

Transport

Svegs distrikt:

Elfros socken

Lillherrdals »

Svegs •

Öfverhogdals

Hede distrikt:

Hede socken

Klöfsjö »

Rätans "

Motsvarande slutsumma år 191

1

781,635

.8
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Tab. 3. Till Bil A.

Med bidrag eller biträde af skogsvån

Länskog-

vaktare-

distrikt
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^relsen verkställda kulturer år 1912

Med folkskolor

delta-

kolor gande
barn

530

loi

103

255

159

280

248

i"7

Tall

kg.

Gran

Kultive

rad areal

Har

Tall

kg.

Gran

kg.

2,30

5.35

5,800 —

700 —

650
i

1,740

5.55°

2,500

25

,60 ' —

'" 500

900

18,30

1,77

3.5°

1.47

3.50

2,90

6,40

4.3°

4.41

72 1,956 31,18 5,15 15.225 3,140
j

46.55

21,170
1

6,68
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Tab. 4. Till Bil. A.

Sammandrag af skogskulturer

Länsskogvaktare-

distrikt
Socken och skola

Antal

del-

tagan-

de

barn

Västra Berge



JÄMTLANDS LANS LANDSTINGSOMRÅDE. 291

med folkskolorna år 1912.

Plantor
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Länsskog\'aktare-

distrikt
Socken och skola

Antal

del-

tagan-

de

barn

Tall

kg.

Gran
kg.

HSggenäs

Östra

Svegs

Föllinge

* Larix Sibirica.

Fors:

Hällesjö:

Hasjö:

Ragunda:

Berg:^

Hackas

Marby

:

Myssjv:

Hede:
Klöfsjö

:

Linseli

:

Tännäs:

Vevidalfji

:

Lillherrdal:

I Sveg-

I

Föllinge:

I

Laxsjö

:

Offerdal:

Folkhögskolan
Törsta folkskola

Södra , »

Norra »

Ansjö »

Västanede »

Krokvågs »

Kullsta »

Pålgårds »

Skucku »

Hackas norra »

T> södra »

Gillhofs

Välje mindre »

Köfra o. Myssjö »

Norderöns »

Bölåsen »

Hällne

Ovikens 3

Minsisens »

Vällvikens

LIngå
Klöfsjö )

Kyrkbyns *

Glöte

»

Rätans )'

Handsjöbyns »

Funäsdalens >

Tännäs »

Vemdalen »

Lillherrdals

Svegs »

Föllinge

I-axsjö ^>

Kläppen »

Transport

42 0,3a

27 0,30

24 I 0,30

25
j

0,30

72 0,50

65 I 0,30

22 I 0,30

-I 1,35

37 0,60

57 0.50

28
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Plantor
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erksaktiebolag o. större skogsägare verkställda år 1912 å deras egendomar inom Jämtlands ISn.



TABELLSAMMANDRAG
ÖFVER

SKOGSVÄRDSSTYRELSERNAS
VERKSAMHET
ÅR 191 2

Tabell I.

Enskilda skogarnas areal samt skogsvårdsstyrelsernas tjänste-

personal och skogsvårdskommittéer.

Enskildas utmärker inom
respektive skogsvårdssty-

relsers verksamhetsområden

Total
areal

hektar

Produktiv o 3
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Tabell 4. Åtgärder för spridning af kunskap i skogsvård.
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Tabell 6. Bäckrensning, dikning och markberedning.

Med bidrag af

Landstingsområde skogsvårds-

Utan bidrag af
skogsvårds-
styrelsen

Med bidrag ^af

skogsvålds-
styrelsen

Utan bidrag af

skogsvårds-
styrelsen

Markberedning utan vidare

skogsvårdsåtgärd

Med bidrag af

skogsvårds-
styrelsen

:an bidrag af

skogsvårds-
styrelsen

Uppsala lans

Södermanlands län;

Jönköpings läns ..

Kronobergs läns ..

Kalmar läns norr!

Göteb:s o. Bohusl

Värmlands läns ..

Örebro läns

Västmanlands län;

Kopparbergs lans..

Gäfleborgs läns

Västernorrlands län:

Jämtlands läns

5,994

159,975

226,252

326,213

8,219

7,250

1 ,224,^

1,710.1

35,347,78

66,378,5 7

404,169

12,850

32,326*

153.994

999,851

383,645

73,867, f

1,310,]

7,1 15, ä

32,953,1

191,501.^

191,995,5 2,126,0G 19.531,

TaM/ 7.
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Tabell 9. Skogs-

Landstingsområde

Antal
I

Plant-

plant- skole-

I

I

skolor
\

areal

har

Använda plantor till skogsodling under

skogsvårdsstyrelsens ledning

Plantor, utlämnade

ellei

Tall Gran

Stockholms läns

Upp--ala läns

Södermanlands läns

Östergötlands läns

Jönköpings läns

Kronobergs läns

Kalmar läns norra

Kalmar läns södra

Blekinge läns

Kristianstads läns

Malmöhus läns

Hallands läns

Göteborgs och Bohus läns

Älfsborgs läns

Skaraborgs läns

Värmlands läns

Örebro läns

Västmanlands läns

Kopparberg läns ...

Gäfleborgs läns

Västernorrlands läns

Tämtlands läns

5

3

18

2+11

3

4

6,67

4.72

3.7

1,CXJ

1,32

3i40

2.5

2,064,577

407,350 11.

453,000 26,150

901,705 500,950

69,950 41.700

709,300 90,055

480,000

742,000

214,500

1,893,500

370,700

—
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plantor.
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Tabell

SKOGSVÅRDSSTYRELSERNAS BERÄTTELSER Igi2.

Skogsvårdsstyrelsern,

Landstingsområde
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ikomster och utgifter.

52,P27,-

65,779,78
80,740,17
47,214,83

37,562,89

20,624,1

47,330

34,318,90

192,180,56
301,677,01

311,356,7

Utgifter.

Skogs- Dikning

odling och "t:"

plantskolorl ^^=^-

Ofriga
omkost-
nader

liikuiii-

stcr

öfver ut

20,606,82





Kungl. Domänstyrelsens Kungörelser
angående lediga tjänster m. m.

Kronojägarbefattningen i Bastuträsks bevakningstrakt af Stensele revir

och Västerbottens län kungöres härmed ledig till ansökan bos jägmästaren K. Kell-

berg, adress Stensele, före klockan tre på dagen den 29 nästiustundande november.
Ansökan skall vara åtföljd af prästbetyg och — därest läkarebetyg icke förut behörigeu
företetts — äfven af dylikt jämte intyg om kompetens. Stockholm den 28 oktober 1913.

Kronoiägarbefattningen i Botsmarks bevakningstrakt af Bjurholms revir

och Västerbottens län kungöres härmed ledig till ansökan hos jägmästaren Henrik

Berggren, adress Umeå, före klockan tre på dagen den 29 nästiustundande november.
Ansökan skall vara åtföljd af prästbetyg och — därest läkarebetyg icke förut behörigen

företetts — äfven af dylikt jämte intyg om kompetens. Stockholm den 28 oktober 1913.

Sedan skogsrättaretjänsten vid Qrönsinka skogsskola i Gäfleborgs län

genom förre iunehafvarens förflyttning till annan tjänst blifvit ledig, kungöres först-

nämnda skogsrättaretjänst härmed till ansökan hos föreståndaren för sagda skogsskola,

jägmästaren Hj. Sylvén, adress Horndal, före den i december 1913 klockan 3 på dagen.

Ansökning skall vara åtföljd af styrkt tjänsteförteckning och betygsafskrifter äfvensom

läkarebetyg, där sådant ej förut företetts. Stockholm den 30 oktober 1913.

Sedan assistenttjänsten i Östersunds revir genom förre innehafvarens be-

fordran till annan tjänst blifvit ledig, kungöres densamma härmed till ansökan hos

Kungl. Domänstj-relseu före den 5 december 1913 klockan 3 e. ta. Ansökning skall

vara åtföljd af styrkt tjänsteförteckning och betyg. Stockholm den 3 november 1913.

KUNQL. DOMÄNSTYRELSEN.

BASELS
FÖRSÄKRINGS-BOLAG MOT BRANDSKADA.

Aktiebolag i Basel, Schweiz,
grundadt 1863.

Aktiva tillgångar Fr. 21,172,000:-,

hvaraf aktieägarnas garantiförbindelser Fr. 8,000,000:—,
försäkrar mot

SKOGSBRAND.
Lägsta premier, liberalaste villkor.

Ombud för skogsförsäkring

GAB. POPPIUS
Kungsholmstorg 10, Stockholm.

Annonsera i Skoysvårdsföreningens Tillskrift.

stor spridning: För närvarande öfver 3,000 exemplar.
Annonspriset är 20 kr. för hel sida. Smärre annonser beräknas efter 1.50 kr. pr

cm. af sidans höjd och minsta annonspriset är 3 kr. För annonser, som införas minst

5 ggr, lämnas 10 % rabatt och för hela året stående annonser 20 %. Annonser böra

insändas till redaktionen före den 15 i hvarje månad för att inflyta i närmaste häfte.



Original-Tillväxtborrar
(Patent)

Halmstad 1912.

Öfver tjuguårig tillverkning af dessa borrar och på grund af vunna

eifarenheter vidtagna förbättringar tillförsäkra desamma obetingat plat-

sen såsom de absolut bästa i marknaden förekommande. Utmärka

sig för största möjliga hållbarhet och synnerligen lätt gång.

Stämpelyxor

Tumklofvar

(Erkändt bästa fabrikat)

Specialkatalog öfver dessa verktyg öfversändes på begäran.

And. Mattsons Mek. Verkstads A.B.
Mora.

Rikstelef. 6 & 161. Telegr. Andmattson.



Undersök

alltid sköteas tillväxt och frisk-

het samt virkesimpregneriug med

BEUS a MATTSONS i Mora
paténterade

Tillväxtborrar

som äro öfverlägsna alla andra i

marknaden förekommande borrar. I

stället för det annars brukliga upp-
rymningsskäret, som snarare är till

skada än till nytta, afslutas hvarje

skrufgänga med en ansvällniug(paten-

terad), p4 grund af hvilkeu anordning

borren arbetar mycket lält. Bland

öfriga fördelar, som vara borrar er-

1? bjuda framför andra förekommande,
må särskildt nämnas, att de såra träden mindre än andra, därigenom att de åstad-

komma finare och smalare borrspån. De ha dessutom lättare att sätta sig fast i

trädet i början af borrningen än andra borrar, därför att skrufgängorna äro

djupare och tillika gå längre fram till borrens spets, hvaraf följer, att endast lindrigt

tryck behöfves, för att skrufverkan skall inträda. Till följd af denna fina utformning

äro de användbara äfveu vintertid i fruset trä samt äro absolut tillförlitliga för

borrningar äfven i hårdare träslag såsom t. ex. ek. Oaktadt borrarne äro sä fint

och ändamålsenligt utarbetade, kunna de ej krökas eller på annat sätt taga skada

till följd af stålets noggranna specialbehandling.

Den patenterade, absolut öfverlägsna, räunforuiiga utdrägaren griper borr-

spänet på två sidor och utgör samtidigt ränna för borrspånets undersökning och

mätning.

Borrar finnas vanligen i lager för följande borrdjup: 300, 250, 200, 150, 100

och 60 mm. Efter order äfven andra storlekar. Den lilla borren, s. k. »fickborreu»

60 mm., som bör ägas och brukas af hvarje skogsägare vid gallringar och ut-

syningar, betingar det låga priset af Kr. 7; — , + porto utan rigel, och Kr. 8: —
med rigel. Den senare förordas af erfarna skogsmän och tillverkas liksom öfriga

storlekar endast hos

BEUS ®. MATTSON, Mora
RiKstelefon 32.

Observera noga firman vid orders afgifvande, emedan förväxlingar ofta före-

kommit, och kunder, som afsett få ofvanstående patenterade borrar, fått annat

fabrikat och blifvit missnöjda.

Profborrar finnas till påseende samt kunna äfveu få köpas på denna tid-

skrifts redaktion.

BANDSÅGEN typ M,
utrustad med vef och kedja samt trampa, är en liten god maskin, hvilkeu finner

liflig efterfrågan här i landet. Den lämpar sig särskildt för sådana snickare,

vagnmakare, slöjdare, landtegeudomar etc, hvilka ei hafva maskinkraft. Maskinen

utrustas emellertid också, dä så önskas, med fast och lös remskifva, hvarigenom

den kan användas för motordrift. Bandsågens hela mekanism är af järn och stål,

stativ och bord däremot af trä, hvilket impregnerats mot fukt. Intresserade, som

ännu icke skaffat sig närmare uppgift om denna maskin, böra tillskrifva

A.-B. WILH. SONESSON (Si Co., Malmö.



FLOTTNINGSSMIDEN

Hvarje kätting profvas och

garanteras. :: Uriä^k olycks-

händelser g^nom atoanvända

TILLFÖRLITLIG Ki^ING!

LJUSNE-WOXNA \
AKTIEBOLAG :: LJUSNE

SÅGBLAD
alla slag

FILAR • MASKINHYFVELJÄRN • SPADAR

tillverkas af

AKTIEBOLAGET STRIDSBERG & BIORGK
TROLLHÄTTAN



5
fil



BAST ÄRO
CENTRALTRYCKERIETS
VASäGAT. 16

CENTRALTRYCKERIETS ;

i Stockholm afdelnin^ «

PMRMGONi
Klara V. Kyrkogala 15. •

Specialtryckeri för
j

Duplicat- o. Triplicat- i

bÖcKer och formulär. S

Kontrollblock. Frahtsedlar. ;

Konnofsement. •

»a>•mpaaasBanBBBBaaaaBBSBaaBaBBaBaBaBBBBa
BBBaBBaBaBBaaaBBBBBBaaBaBaaaaaBaaa

GUSTAF OHRN II
BB

Trävaru-, Träkols- och Trämasseagentur k

TELEGRAFADRESS: C I I M P» C \/ A I I
RIKSTELEFC

"GUSTAVUS". OUINUOVMl-L. 488,554

FREDSGATAN 4
(SUNDSV. ENSK. BANKS HUS)

FILIALKONTOR:

STOCKHOLM I
ELEG.-ADR.: "GUSTAVUS'

RIKSTELEFON 69 08, 69 19

Trae for Traeuldsfabrikation samt Beg til Traeskofabrikatlon

kjobes. Billigste Pris, helst i Skib, bedes sendt til

Nsestved TraesKo- og TrsexildsfabriK
A. BE.CH.

Yngre e. Jägmästare
önskar under vintermånaderna — eventuellt för längre tid — lärorik anställning

vid privat skogsbruk. Svar till e. Jägmästare, Skogsvårdsföreningens expedition,

Norrmalmstorg 3, Stockholm, f. v. b.

Herrar SKogsägare,
som önska fast anställa eller för tillfällig hjälp anlita skogsmän, som genomgått
K. Skogsinstitutets kurs för utbildande af privata skogstjänstemän, erhålla kost-

nadsfritt anvisning å platssökande sådana genom Svenska Forstmästareförbundets

pmbudsmaa, Skogsförvaltaren, Forstmästare Frank Lyon, Gimo,



Skogskalendern I9I4
innehåller jämte föregående års tabeller för kiibering af stående,
rundt, sågadt virke och skogsbestånd, aptering, postning, prisuppgif-

ter för skogsarbeten, kostnadsberäkningar för dikning, hus- och väg-

byggnader, förslag till arrendekontrakt, jakttabell m. m. äiven flera nya
tabellerför värdeberäkning afståndskog, anvisningar, prisuppgifter m.m.

Pris Kr.: 2: SO.
Erhålles i bokhandeln eller genom författarna

:

Johan Dahlgren. G. Kuylenstjerna.
adr. Kosta. adr. Karlsby.

STÖRRE MASSATABELLEN
är utkonimeu i siii 2:a upplaga, utökad med Supplement, inuehällandc Afsmal-
nings- och TUlväxtberäkningstabeller ni. ni. Priset oföräiidradt, eller 5 kronor.

SUPPLEiVlENTET ensamt, häfte om 22 sidor, pris i krona.

MINDRE MASSATABELLEN fernissad pä papp, pris 2: 50.

Samtliga kunna rekvireras hos utgifvareu e. Jägm. Tor Jonson, adr. K. Skogs-

institutet, Stockholm.

I SolKlångdt Tallfrö
I

(165 kg.) af 90 % grobarhet

i säljes af

j Kronojägare J. BERNDTSON,
Söderköping.

TTrädgårdstolaciet,
Uddevalla,

ar numera det ojämförligt bästa annonsorganet pä sitt område inom Västra

Sverige och har tillika stor spridnina öfver hela landet. Billigaste annonspris.

Pren.-pris: Helt .ir 1 kr., hälft år 60 öre, inber. postarfvode.

Dugliga sliogvaktare, skogsförvaltare och jägare samt

arbetsförmän — stadigvarande eller tillfälliga — anskaffas

genom
^Örebro SRogslbyra.



Gummi-
kängan

Denna känga är gjord af allra bästa och finaste

gummi, är lätt, stark och angenäm för foten samt

Absolut vattentät.

Invändigt är den fordrad med "friktionslinne", och

en innersula af läder borttager den brännande känsla

som eljest skulle uppstå.

The Boston Rubber Shoe Co.,

hvilket namn garanterar ett förstklassigt

arbete, tillverkar denna sko I storlekarna

7—13, motsvarande skonummer 41—47.

Priset är kr. 14:95 netto pr par
franko närmaste post- eller järn-

vägsstation pr postförskott eller

efterkraf. Vid rekvisition af 12 par
på en gång lämnas rabatt.

Ensamförsäljare för Sverige

1 Eric R. Johnson,
I

STOCKHOLM 5.

I

I
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Leveransvillkor m. m.

Alla försändelser ske för huparens räkning och risk.

^"id rekvisition bedes uppgifvet, om försändelsen skall

ske som il~ eller fraktgods. Saknas uppgift härom, förbe-

hålla vi oss rätt ordna försändelsen på sätt, vi finna omstän-

digheterna påkalla.

Plantorna levereras fritt banvagn å våra afsändnings-

stationer och expedieras i den ordning, rekvisitionerna ingå.

Om anmärkning mot försändelse ej göres inom en vec-

ka från dess ankomst till köparens station, anses leveran-

sen godkänd.

Emballeringen sker med största omsorg, och emballa-

get noteras till vårt eget inköpspris. Korgar, som otngå=

ende och fraktfritt returneras till Båstad godtgöras köparen

med halfva fakturerade värdet. Allt annat emballage så-

som lådor, halm o. d. återtages icke.

Prisen äro beräknade netto per kontant senast tre måna-

der från räkningens datum.

Vid köp af minst 50 plantor af samma sort och storlek beräknas 100-priset.

,. „ ,, „ 500 „ ,, „ „ „ „ ,, 1,000 „

Vi reservera oss rätt till prisförändringar.

Våra ärade rekvirenter bedes benäget noga taga del af

ofvanstående leveransvillkor, hvilka vi tillåta oss anse så-

som ömsesidigt bindande.

Denna prisförteckning upphäfver våra föregående pris-

noteringar.

Helsingborg i Januari 1913.

A.-B. Ranviks Plantskolor.
Ledamot i Svenska Tiädskoleägare.föreningen.

Postadress: Ä.-B. Ranviks Plantskolor, Helsingborg.
Telegramadr.: Helsingborg.

Telefon: Helsingborg 683. —
inn nn
in DB



den l<JI

Frän M,-B, Ranviks Piantskotor rekvireras

Il-
at/ sändas såsom p!^'j^i_gods till:

Namn och titel:

JärnvägsadreSS

:

Postadress:

Antal





Hvad skall man plantera?

k god löfskogsjord (ler- och kalkrik jordman).
Ask (i fuktiga lägen), ek, l)ok, ^ Douglasgraii, sitkugraii, silfver-

(under öfverbestånd), alm, lönn, gran m. fl. abiesarter.
klibbal (i fuktiga lägen), valnöt.

|

Å god barrskogsjord (morängrus).
Ek, ask, klibbal, björk, bok, lönn.

j

Gran, tall, lärk, Douglasgrun, silf-

I

vergran, eitkagran, abies comolor,

I

ab. nordmanniana.

Å god ljungmark (där enen visar trefnad).
Ek, björk, al, lönn, alm. I Gran, tall, Douglasgran. lärk,

I

Banksianatall. Sitkagran.

Å dålig ljungmark (där enen saknas eller är lågväxt).
Björk, öråal. I Banksianatall, tall, bergtall, hvit-

I

gran, (alba, pungens).

Å mager sandmark, flygsand o. d.
Gråal, poppel, alm, robinia, björk

ek, rönn, lönn, fläder.

Banksianatall (icke i blåsigt läge)

österrikisk tall, strandtall, hvitgran
bergtall.

I blåsiga lägen (kustland o. d.).

Gråal, poppel, ek, oxel, björk, alm, I Hvitgran, bergtall, österrikisk tall,

nafverlönn.
|
cembratall (å bergbunden mark).

I kalla lägen (uppdikad kärr- och mossmark).
Al, björk, ek samt å kärrjord

|

Banksianatall, tall, contortatall,

ask och pil.
|
bergtall.

Till vindskydd kring åker och tomt el. d.

Oxel, afvenbok, bok, hassel, frukt-
j

Hvitgran, bergtall,- silfvergrau.

träd, gråal, nafverlönn.
|
.sitkagran.

Till häckar.
H.öga: Afvenbok, bok, oxel, alm,

nafverlönn, vildapel, kvitten. Låga:

Liguster, hagtorn, caragana, ek,

(kring rabatter), buxbom, lind, rosa

rugosa. I

Längs vägar.

Idegran, gran, sitkagran, hvit-

gran, silfvergran, cypress.

Adelgranar, ipectinala, concoior,

nordmanniana nobilis m. fl.) piceu

pungens, cembratall.

Lönn, kastanj, lind, oxel, rönn,

fruktträd, björk, blandade eksorter,

fruktträd.

Till gagn för villebrådet.

Qvercus ilicifolia, nafverlönn, ka- I
Enbuskar, borgtall

stanj, hassel, asp, rönn, hägg, harris.

caragana.
i
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Piantcfa iöftpädt
Ingenting bidrager mer att skänka åt vårt sinne vårens

friskhet och lifslust än att följa löfträdens uppvaknande ur

vinterdvalan, utvecklingen af deras ständigt förnyade, fris-

ka löfklädnad. Ingenting skänker åt landskapet, åt vårt

hem en vackrare och mera leende prägel än våra löfträds-

alléer, löfträdsdungar och löfträdsskogar. Tyvärr minskas

dock dessa årligen i svindlande hast, och gapande kalmarker

eller i bättre fall stela, allvarliga barrskogar träda i stället.

Därför denna maning: Rädda åt oss löfskogen! Plantera

löfträd öfverallt där de kunna trifvas, längs alla Edra vä-

gar, å gärdes- och inägobachar, i hagar och skogsmark! Det-

ta ej endast af ideela hänsyn utan äfven af ekonomiska.

Efterfrågan på löfträdsvirke är alltjämt stor och i säkert

stigande. Särskildt är detta förhållande med ek, bok, ask,

al och löim, som kimna säljas i huru stora partier som helst

och till förmånliga pris.

I utlandet har man redan länge insett vikten af att

skydda löfskogen och utvidga dess område. Vi hafva i Sve-

rige föga erfarenhet om den mycket ansenliga afkastning

en intensiv löfskogsskötsel kan medföra. I Tyskland och

äfven i Danmark är det ej sällsynt att träffa på ekskogar,

i hvilka en stor procent af träden representera hvar för sig

ett värde af flera hundra kronor, ja, enstaka träd ända till

1,000—1,500 kronor. Men så ägnas också ekskogen därstä-

des den noggrannaste omsorg. Äfven bokskogarna skötas

och vårdas där på ett sätt, som höjer deras afkastning och

värde ofantligt. Dock ej endast ek och bok skänkas dylik

intensiv skötsel — alla andra värdefulla löfträd, företrädes-

vis ask, al, lönn, lind och alm planteras årligen i milliontal.

— Låt oss följa dessa goda föredömeh samt i tid bygga för

framtiden!

Plantera töfträdt
nnn:



Plantmaterielets vård och användande.
Plantorna böra vid ankomsten genast uppackas och jordslåt<

väl å ett heskuggadt ställe å eller strax i närheten af den mark, där
lie skola utplanteras. Vid jordslagningen bör tillses, att den sker

i tunna lager, att plantorna komma att stå i ungtfär 45° vinkel, att

gräfningen sker så djupt, att plantrötterna få fritt utrymme odi

ej böjas uppåt, samt att jorden väl tilltrampas mellan raderna

och därefter vattnas grundligt (om jordslagningeu ägt rum undnr
våren). På sådant sätt jordslagna plantor kunna utan att taga

•skada förvaras från vår till höst eller tvärtom. Skulle plantpac-

ken vid ankomsten befinnas frusen, bör den ställas i en källare el. d.,

där den kan få sakta upptina.

Pinus- arterna: Vanlig tall och Banksianatall kunna å nyligen

.•ifvei'kad mark samt å god sand- och ljungmark med fördel utplan

teras som '/(,. Å gräsbunden mark samt mager sand- och ljung

mark böra användas äldre, helst omskolade plantor. Bergtall

-

arterna kunna utplanteras som '-;„. •'/„ eller, i fordramle fall. '-/,

ocli -
.^. ötViga tallaitiM ))]anteras som omskolade 2-, 3- eller 4-

åriga. Omslcuhmig sker helst vid ett år.

AbieS" arterna kunna å god beskuggad mark planteras soni

•'/o
eller till och med ^/o. Säkrast är dock att använda ^/j eller -

.

Omskolning vid 2 eller 3 år.

Picea-arterna: Vanlig gran kan å mark, som ej är mycket

iiesvärad af ogräs, planteras som -/„ eller ^l^- A gräsbundeti mark

samt då ett snabbt och säkert resultat åsyftas, bör alltid användas

omskolade 3- eller 4-åriga plantor, öfriga Picea-arter böra all

tid helst planteras som omskolade 3- eller 4-åriga. Sitkagraii bör

i plantskolan skyddas mot nattfroster. Omskolning vid 1 ellei- 2

års ålder.

Pseudotsuga Douglasii förhåller sig som Abies-arterna.

Larix-arternu kunna utplanteras som -/o eller hellre '', eller

/.^. Omskolning vid ett år.

Lofträd'. Under öfverskydd kan bok planteras redan som

Vo eller ^/o, säkrare är dock Va eller */o. Ask bör helst planteras

som Va eller '%; Ek som '/o, Vo eller V, och V^; Björk och al som

-/u eller omskolade Vi och Vs- öfriga löfträd som
=,'o

eller om,^kola

de jildre.

Som regel gäller både för barr- och löfträd att om säkert och

hastigt resultat önskas är bäst använda kraftiga omskolade plantor.

Med afseende på planteringstiden kan man välja mellan vår

och höstkultur. Vårkultnren bör taga sin början kort efter k;illos>

ningen och kan sedan fortgå till <less plantorna börja "skjuta".

é



vauligeu tilJ slutet af maj månad. Den största försiktighet måste

iakttagas för att rötterna ej skola förstöras eller skadas af sol och

(le torra vårvindarne. I sådant syfte böra plantorna förvaras å

ett väl beskuggadt och skyddadt ställe samt under kulturarbetet

;if planteringsfolket bäras med rötterna doppade i jordvälling oeb

rål omlindade med fuktig mossa. Skulle rotspetsarne misstänkas

vara skadade, är det lämpligt beskära rötterna till omkring en

tredjodel af deras läugd. Höstkulturen kan börja för barrträd

(undantagandes lärk) i medio af aug., för löfträd och lärk vid ti-

den för löf- och barrfällning samt fortgå till dess frost inträder.

Den kan med bästa resultat användas i synnerhet å sandjord och

annan lätt jord, där ofta nog under våren planteringstiden inskrän-

kes högst betydligt af torkan. Äfven är höstkultur föi'delaktig för

trädslag, hvilkas vegetationstid inträder tidigt, såsom björk, al,

lärk, tallarterna m. fl. Under hösten är faran för plantrötternas

uttorkande under transporten mindre, men bör dock ej lämnas

obeaktad.

Afståndet mellan plantorna spelar vid planteringen en viktig

roll. Därvid har man att taga hänsyn dels till markens beskaffen-

het och dels till trädslaget. Å ordinär, god skogsmark bör afstån-

det tagas omkring 1 a 1,2 m. (4 fot), å mager mark däremot ej öf-

\er 1 m. Bok bör planteras med O.^o m. (kv.) förband eller högst

iXO.gy m. afstånd, ek, ask m. fl. löfträd med 1 ä 3,2 m., gran och

silfvergran med 1 samt. tall med 1 a 1,2 m., om oomskolade plantor

;ui\'ändas. Med omskolade plantor kan förbandet tagas något stiir-

re. Ju förr b.eståndet sluter sig desto bättre för marken och l)c-

ståndet. Visserligen ställer sig en tät plantering i början ganska

mycket dyrare än en gles, men utbytet l)lir till gengäld så mycket
större och värdefullare.

Till plantering af 1 hektar åtgå:

med 0,60 ^- förband (kvadrat) omkr. 28,000 plantor,
'„ 1X0,60 „ „ „ „ 17,000 „

1 „ „ „ „ 10,000

1.2 „ „ „ „ 7,000

1.3 „ „ „ „ 6,000

1,5 „ .. . „ 4,500 „

fläckplantering: Plantorna böra alltid sättas i en enkel vad

med inbördes afstånd af

för barrträd omkring 25 cm.

., afvenbok, nafverlönn, hassel, alm, lind, ^dldapel 50 å (iO cm.

.. liguster, raragana. hagtorn 15 å 20 cm.

„ buxbom och ek ki-ing rabatter 5 å 6 cm.

,, buxbom i vanlig häck 20 cm.



Imänd benäget order i god tid!

IPlantornas ålder betedda, ger.o«. e« bri^lc, h^„s tUjare .x.gl*v«
L fröbädden, närrvnaren liuru lango don »tAtt or
Ijare och nämnare aUtså plantans hela ålder.

hviru länge plantan stått

skolad sannt sunniman af

Trädslag

Bappträd.
Abies balsamea, Balsamgran
D:o d:o

D:o d:o

Från N. Amerika, liknar vanliga silfverjcranen
men har mindre fordringar på jordmån, utmärker
sig för sin aromatiska doft, växer fort; vackert
prydnadsträd.

Abies brachyphylla, Japansk Ädelgran

Regelmässig, utmärkt vacker växtform, liknande
nordmannianagranen. Är liksom denna frosthärdig.

Abies cephalonica, Grel<isl< Ädelgran

Veden mycket hartzrik och därför motstånds-
kraftig mot röta. Härdigt, snabbviixande, vackert
parkträd.

B g-

Abies concolorglauca, Amerikansk silfvergran
D:o d:o laciocarpa

Från Colorado, N. Amerika, är genom sina långa,
breda, uppåtböjda barr, sina vinkelrätt ntlöpande
grenar en »yi.vefhgeti piaktjuH iidelgran. Den är här
dig mot fiost och snabbväxande. Ett 17 årigt exemplar
har å Kolleberga krouopark uppnått en längd af
omkr. (i meter, ett annat lär i Jönköpingstrakten
ha vid samma ålder nått en längd af af 77. mtr.
Lämpligt som so/väier eller allétröd längs skogsviigar.
Torde äfven hafva betydelse som skvgstiäd. I sitt

hemland, västra N. Amerika, går den 3 000 mtr öf-

ver hafvet och uppnår en stanihöjd af 80 m. La-
ciocarpaformen är särskildt vacker och härdig.

Abies grandis, Stora kustgranen

V.A

V2/,

10—15
20—40

15-20

15—20

20—35
20—40

Uppnår i sitt hemland, N. Amerika, en stamhöjd
af 60— 75 meter. Är mindre frostöm än vanliga
silfvergranen. Ståtligt patk- och alléträd.

V2/. 10-15

Pris pr Tasenpris pr

0,K
Oj.TO

1 ,.iO

5,_

0,30

1,-
1.-

1,000—
60,000

60,000—
100,000

10,-

40,-

60,-

60,-

80,-
80.-

O..-.0 30—

"Var god. obser-^era, -^åra le-^T-orans-o-illlsorl
Bref octL penningeremissor bedes adxesserade till liolaingborg.



Insänd benäget order t god tid!

Trädslag
Pris pr

styck 100 st

Kr.

Tusenpris pr

1,000— 50,000—
60,000 100,000

Abies nobilis glauca, Pacifisk ädelgran fråa

Colorado

Är genom siu kraftiga blägrona färg, siua vinkel-

rätt utlöpande grenar en af de praktfullaste ädel-

granarna. Synnerligen lämplig som «o?ifär- o. aKéfcäd.

Abies nordmanniana, Nordmannsgran
D:o d:o

Från Kaukasien, täflar genom sin täta, mörka
barrbeklädnad och sitt kraftiga grenverk med con-

color och nobilis om första platsen som prydnadsträd,

och som den börjar utveckla sig sent på våren och
därför är mindre utsatt för frostskada samt är för-

nöjsam med afseende på jordmån, torde den äfven

mångenstädes hafva betydelse som skogsträd.

Abies pectinata, Europ. silfvergran

0:o d:o häcicplantor

Den europeiska silfvergrauen är förtjänt af myc-
ket stor uppmärksamhet på grund af utmärkt virke,

vacker stamform, motståndskraft mot den för van-

liga granen så farliga rotrötan och stormfasthet.

Ven bör helst uppdragas under öfverbestånd af t. ex.

tall, björk, ek m. m. Bör ej planteras i frostiga

lägen. Ett 40-årigt bestånd å kronoparken Omberg
är uppskattadt innehålla 315 kbm. pr hektar. Träd-
slaget torde hafva utsikt att blifva ett af våra vik-

tigaste skogsträd. Synnerligen lämplig till häck.

Abies pinsapo, Spansk ädelgran

Synnerligt intressant och vackert parkträd med
kranssittande barr.

Abies sibirica, Sibirisk ädelgran

D:o d:o

utmärker sig för fint ljusgrönt barrverk, ståtlig

växt. Trifs särskildt i mellersta o. nordliga delarna
af landet.

Biota orientaiis, Kinesiskt lifsträd,

D:o d:o

7i !

10—15

Vä 8-12
V2/1 10-15

V2 •
10—20

VsÄ 30—45

72/1 10—15

15—25

0,.5o '30,-

0,.30

0,40

0,.30

0,50

0,40

0,10

0,20

20,

20,-

15,

15,-
30,-

Vacker ljusgrön barrklädnad, som under hösten
antager rödaktig färg. Torde vara härdig endast i

södra Sverige.

"Var god. obsei-^era. -våra. le-vei-a.nsTT-illlior'

Bref ociiL penningeremissor tedes adresserade till Helsixigborg.



Insänd benäget order i (jod tid!

T r ä d s 1 a <r

Pri» pr

styck

Kr.

100 Ht.

Kr.

Tiisoiipris pr

1,000—50,000-
60,000 100,000

Cedrus atlantica, Atlas-ceder fr. N. Am. .

.

Cedrus deodora, Himalaya-ceder
Fordrar god jord och variui läge. Cederträden

och idegranshäckarne kunua anses som de verk-

sammaste och mest karaktäristiska effektmedlen i

de ståtliga engelska parkerna. Å Gotland finnas
praktfulla ex. som ej lidit af frosten.

Chamaecyparis Lawsoniana, Lawsons-cypress
från Kalifornien

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o
Vackert häck- och parkträd. Kvistarne mycket

eftersökta af binderier.

V.

D:o d:o Vi
D:o d:o Vs

Larix leptolepis, Japanskt lärkträd 7o

Larix sibirica

Larixarterna. Lärkträdet är på grund af sin ovan-

ligt snabba tillväxt, sitt värdefalla virke och sina

markförbättrande egenskaper förtjänt af den största

uppmärksamhet. Det trifs bäst å vanlig frisk, god
skogsmark och föredrager höglandet och i synnerhet

höjdslnttningar. Ä olämplig mark angripes det och

dukar under för lärkkräftan. Af de olika lärkarterna

äro 1 synnerhet sibirira och leptolepis att rekommendera
säsom snabbväxande och motståndskraftiga. Den
achlesisktt lärken påstås lämpa sig särskilt för låglandet.

Cypressus sempervirens pyramidalis

Larix europaea, Lärkträd (från Skotland)

10- 0,a-.

0,4fP

10—15
30—50
50—60

0,J5

0,35

0,.io

0,3.510—20

.5—15
10—25
20—40

10—30

Slutsålda

10,-
12,-

l,.Vi

6,-
10,-

10,-

1,.J0

2,-
3,-

2,-

10,-

10,-
15,-
20,-

15—

Picea alba, Hvitgran

D:o d:o gallrade häckplantor . .

.

D:o d:o, d:o d:0

(Se Picea pungi^ns.i

Picea Engelmanni, Engelmansgran
(Se Picea pungen.s. i

Picea excelsa, Vanlig gran

D:o d:o norskt frö

D:o d:o

D:o d:o, gallr. häckplantor
Eu lång följd af dåliga granfröår har minskat

tillgången å granplantor och därigenom stegrat pri-

set utöfver det vanliga.

"Var god. otser-^era. -wåra. leTT-eransTrillkorl

Bref och. perLnirLgeremissor bedes adresserade till ICelalrLgTaorg

V^



Insänd benäget order i god tid!

Trädslag
B £-

Pris pr

stvck 100st.

Tusenpris pr

1,000— 50,000-

50,000 100,000

Picea nigra, Svartgran från Nord Amerikas

högland
Vacker, elegant växtform. Mycket härdig äfven i

nordligaste Sverige. Lämplig å exponerad mark, i

fjällen och skärgården samt som parkträd.

Picea obovata fr. Altai-bergen

Härdigt prydnadsträd.

Picea orientalis, Kaukasusgran

D:o d:o
Vackert parkträd med fin elegant växtform.

Picea pungens, Blågran

D:o do
D:o d:o

D:o do argentea

D:o d:o d:o
Picea alba, Eng'lmanni och pungen' äro nordameri-

kanska hvitgranarterj som utmärka sig för sin

vackra blåakfiga färg, hvilken särskildt hos Engel-

manni och pungens är kraftigt framträdande och
stundom öfvergår i sil/ve}-?ivitf. De äro alla i hög
grad dekorativa, och då de hafva mindre anspråk pä
jordmån än vanlig gran samt i synnerhet hvad he-

träffar ptmgens, hafva starkt slickande birr, som skydda
dem mot hjortdjur och heteskreatur, äro de för-

tjänta af stort intre>^se. Deras ovanligt starka och

behagliga barrdoft gör dem möjligen särskildt värde-

fulhi för sanatofieplatser. Piceu alha har visat sig

synnerligt lämplig till läbälten i kusttr:<kterna, enär
den äfven under vindens inflytande bibehåller sin

raka växt och ej såsom vanliga granen mister bar
ren å vindsidan.

Picea sitchsensis, Sitkagran

D:o

D:o

d:o

d:o,

gallrade häckplantor

d:o d:o

! Picea sitehsen.ais (menziesii) från N. Amerika an
i ses af de till Europa införda barrträden kunnatäfla
i med Dougla><granen i afseende å snabbvuxenhet
( och virkets stora värde. Den är förnöjsam med
j afseende på jordmån, men bör dock ej användas å

j styf lerjiird eller i allt för torra lägen. Betecknas af

I

tyska forstmän som »Framtidens träd». Uppnår i

I
sitt hemland 60— 80 meter» höjd med en stamdia-

"Var god. oToser-srera. -wlira le-^exa.rLS-w-illic:oi-!

Bxef ocli penrLingereznissor "bedes adresserad© till HelsingBoi-g

Vo

-/o

Vs

VaVi

10—15

10—20
15- 25
25—35
40—50

0,2.-.

0,20

0,2.-,

1,-
l,r,o

15—35

50—70
70—90

1,50

1,.50

1 ,.%

5,-

1,25

4,-
5,-

0,20

0,40 15,-

0,50 20,-

10,-

10.

10,-

40,-

8,-

30,-

40,-

30,-

140,-
190,-

— 4



Insänd benäget order i ifod tid.

Trädslag-

meter af 2 '/? meter. I GisselfeUIs skog i Danmark
befanns ett 8 årit:t exemplar hålla cirkra 3 meter i

höjd. Har starkt stickande barr och angripes därför
ej så gärna af hjortdjur och beteskreatur. Bör .som
skogsträd kunna f.å mycket stor bettjdelse ä/oen i

Sverige. På grund af sin .stora förmåga att produ-
cera nya skott är den mycket liimplig till häcK, i

synnerhet i blåsiga liigen. MindriMitsatt för svamp
skada iin Tanliga granen.

Pinus austriaca, Österrikisk svarttall
Lämplig å kustlandet .sii

goda läbälten. Dekorativ.
saiidmark. Bildar

Pinus banksiana, Banksianatall

D:o d:o

Bankaianatallen från N. Amerika trifs å nästan all

slags mark, dock på grund af sina länga årsskott
ej i alltför stormiga lägen. I ungdomen mest
snabbväxande af alla barrträd, kunna redanöåriga
exemplar uppnå en höjd af 2—2 ' - meter. Trädet
sprider en stark och angenäm barrdoft, hvarför det
möjligen lämpar sig för sanatorieplutsei: 1 Tyskland
äro många millioner banksianaplantor utplanterade
de senare åren. Såsom »amträd • fiir uppdragande
af bok eller silfvergran m. fl. frostömma triidslag

å kalhnggna marker torde banksianatallen hafva
en synnerligt lämplig användning, äfvensom till

kultivering af våra mayra linnrj- och sandmnrkcr.

NorraPinus cembra sibirica, Brödtall fr.

Sibirien

D:o d:o
Brödtallen förtjänar stort intresse dels som pryd

nadsträd och dels som skogsträd. Den trif.s såväl

å frostländ mark som å bergshöjder, enär den ej

lider af frost samt är stormfast och förnöjsam Den
sibiriska formen synes växa snabbare än den euro

peiska. -^

Pinus flexilis, Cembratall från Nevada

Vacker, blåhvil barrdräkt; siialil)arc växt än van-

liga ceinbratallcn.

Pinus laricio, Korsikansk tall

Do d:o

Liknar österrikiska tallen, men är något hfirdigare

mot svampsjukdomar äu denna.

ö— 10

.•W— (JO

Pris pr

7oi
'7i i«-i-'

7, I 10—20

l.s

0,iö
I

3,-

TuNcnpri» pr

1.000— 50,000—
nO.dOn: 100.000

Kr.
I

Kr.

16,o

I--'.

20,

1

3'-

0,i-.
I

6,

0,:tt llO,-

1,2-.

20,-

50,

16,

"Var god otservera. Triira. le-verans-^illkoi-

!

Bref ocK penningere missor tedes adresserade till ^Fielsingborg-



Jnsimd benäget order i god tid!

Trädslag

Pinus montana gallica, Pyreneisk bergtall .

.

Är känd för sin vackra stamform och sina små
anspråk på jordmån. Bergtallarne åro genom sin

friska, gröna färg jämväl dekorativa, i synnerhet

gallica.

Pinus mont. mughus, kryptall

Mycket lågväxande, härdig. Lämplig i expone-

rade lägen, i skärgårdar o. d.

Pinus mont. uncinata, Vanlig enstämmig berg-

tall

D:o d:o

D:o d:o

Ä våra magra kalmarker hör bergtallen hafva

stor betydelse såsom markförbättrare. I blandning

med gran anses den öka tillväxten hos denna. En
likformig blandning af bergtall och gran i 0,75

meters förband bör därför möjligen vara förmånlig

å vår medelgoda ljungmark. Kostnaden för den

första hjälpgallringen kan därigenom undvikas,

enär bergtallen dör bort, i mån granen öfverväxer

densamma.

Pinus silvestris, Vanlig tall

'U

Vi

5—8

Pris pr

tyck 100 st,

Kr Kr.

Tusenpris pr

1,000—
50,000

50,000—
100.000

2,2.5

10—20
10—20
20—30

0,25

0,50

1,.50

2,-

16,-

10,-

.3,50

10,-
15,-

3,-

Slutsåld.

Pinus strobus, Weymouthstail

D:o d:o
Pinus strobus från nordöstra Amerika tillhör de

mest snabbväxande af tallarterna. Föredrager god.

fuktig jordmån. Särskildt lämplig som parkträd

på grund af sina länga, fina barr. Afkliirpta grenar

hålla sig friska i flera veckor och lämna ett synnerligt

vackert materiel till kransbinderier o. d.

Pseudotsuga Douglasii, Douglasgran, från

Colorado

D:o d:o

D:o d:o från Oregon

Pseudotsuga Doglasii, är antagligen den värdeful-

laste af alla granarter, som införts till Europa, där
den numera öfverallt odlas i mycket stor utsträck-

ning. Virket är jämförligt med lärkträdets i god-

het. Trädet är lika snabbväxande som lärk- och
weymothtall och uppnår an.senliga dimensioner.

Är mindre ömtålig för frost än silfvergran och andra

"Var god. otserTT-era. x^åra. le"^era.ns-villlior 1

Bref ocIl penningeremissor "bedes adresserade -till IEJelsirLg"borg-

2/



Insänd benikjei order i fjod tid!

Trädslag
Pris pr

ildelgranarter samt torde därför kunna med fördel

uppdragas å kalmark. Torde dock säkrast inplan

teras som underväxt i björk- eller tallbeständ.

Bör planteras i stor omfattning.

Den llågrå arten från Colorado växer något lång-

sammare än den gröna från Oregon, men är till

gengäld fullkomligt härdig mot frost.

Taxus baccata, Idegran

Bildar synnerligt vackra, kraftiga häckar.

Taxodium disticum, Sump-cypress

Thuja gigantea, Jättethuja

Dso d:o

D:o d!0

Från N. Amerika. Anspråkslösa jordmån, ganska

härdig mot frost, ståtligt utseende med frisk grönska

hela året. Virket af utmärkt beskaffenhet.

Thuja occidentalis, Lifsträd

D:o d:o

D:o d:o

Från N. Amerika. Anspråkslös ä jordmån, full-

komligt härdig mot frost. Uppnår en höjd af 20 m.

Virket i motståndskraft jämförligt med enens. Ut-

märkt häckträd.

Löfträd.

Acer campestre, Nafverlönn.

D:o d:o

15—20

25—40

25—35
40—50

25—40
40—50

0,40

0,50

0,.)5

0,45

0,-'5

0,40

20—50
40—80

]5,_

20,-

l,w)

10,-
15,-

1,50

5,—
10,-

1 ,5(1

5,—

En af våra vackraste och kraftigaste häckplantor.

Användes mycket i Danmark och Tyskland till in

plantering i gles ekskog.

-Var god oBser-o-era. våra le-o-eransv-llllsor!

Bxef ociL penrLirLgeremlssor todes adressei-ade tUl KCelsinp;t>org.

— 7 —



Insänd benäget order i god tid.

Trädslag
Pris pr

styck 100 st,

Tusenpris pr

1,000—
60,000

60,000—
100,000

Acer dasycarpum, Silfverlönn

D:o d:o

Parkträd, högstammig, snabbväxande med djupt

flikade, å undersidan silfvergråa blad. Utmärkt
vackert.

Acer negundo californicum, Californisk lönn

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

Snabbväxande, anspråkslös med afseende på jord-

mån, synnerligt vacker, med blåaktiga grenar och

fint bladverk. Sårskildt Imnplig till plantering i luckor

i ung bok och ekskog.

Acer platanoides, vanlig lönn.

D:o d:o

D:o d:o

Acer pseudoplatanus, Sykomorlönn.

D:o d:o

Acer sacharinum, Sockerlönn

Acer tataricum,

D:o d:o —
[jönnarterna äro anspråkslösa med afseende på

jordmån och lämna ett mycket värdefullt virke. Sär-

skildt praktfulla äro de som park- och alléträd på

grund af sitt vackra löfverk, som allt efter års-

tiden växlar från ljusgrönt till mörkgrönt, rödt,

rödgult och gult. Vackra slammar af sykomorlönn

betnlaa ined ända till 800 kr. Lämpar sig särskildt

till att fylla i luckor i bokföryngringar.

Aesculus hippocastanum, Hästkastanje

.

D:o d:o

Ett af våra vackraste allé- och parkträd.

Vi

V2/1

Vo

V2/2

v.

V2'.

V2/2

Vi

V^/i

40—80
80—100

40—60
50—70
100-150
150-230

50—90
100-150
150-200

30-60
50-100

10—30

10—20
50-100

10—20
20—40

0,30

0,3ö

0,35

0,-10

0,20

0,'25

0,30

0,20

0,2S

0,25

0,25

0,50

8,-
10,-

1,50

3,-
9,-
12,-

4,-
6,-
8,-

4,-
5,-

5,-

5,-
20,-

1,-
5,-

70,

10,-

20,-

80,-

100,-

40

40,-

6,-
40,-

"Var god. otser-weia. -våra. le-^erarLS-villlior !

^ref ocK pen.iiirig'ereiXLissox ted.es adresserade till lEielsingboxg.

— S



Insänd benäget ordet' i ifOll till.'

T r ä d s 1 a ff

Pris pr

styrk 100 Nt

Kr Kr

Tuvenpris pr |

1,000-60,000-1
50.000 100,000

Alnus glutinosa, Klibbal

Dio d:o

D:o d!0

D:o d:o

Är Härskildt lämplig att plantera å stenbundna,

icke odlingsbara kärrmarker, hvilka därigenom gö-

ras väl räntebärande. Alvirket betalas högt odi

röner ständig efterfrågan.

Alnus incana, Gråal

D:o d:o

D:o d!0

Mindre anspråksfull å jordmån, växer bra å låg-

läudt sandmark s. s. vid hafs- och iasjösträiider.

Bildar utmärkta läbälteu, samt skyddshälten längs

järnvägar.

Ampelopsis hederacea macrophylla, själf-

klättrande Vildvin

Betula alba, Björk

D:o d:o,

Dio d:o

Betula lutea, Gulbjörk

D:o d:o

Från Canada. Virket nar vacker gul färg oih

är eftersökt för möbeltillverkning.

Caragana arborescens, Sibiriskt ärlträd . .

.

D:o d:o

D:o d:o

Hög buske med vackra guldregnlikuande blom-

mor, mycket anspråkslös å jordmån. Synnerligt

lämplig till häckar och bersåer. Härdig äfven i norra

Sverige.

Carpinus betulus, Afvenbok

D:o d:o
Bildar, liksom föregående, täta vackra häckar.

Virket värdefullt. Synnerligt lämpligt till inplan

tering i ekbestånd.

10—20
40—60
50—70
100-150

30—60
50—90

7i

Vi :20—40

Va 50—90

% 100

Vi 20—30

Vj 60—100

V, 50—90
7.3 90—120

Va 120-140

15—30
40—70

0,15

0,-'n

0,15

0,20

0,20

0,lu

0,20

0,25

0,15

0,-.'5

0,15

0,20

0,25

0,-2..

0,25

0,'..u

2,_
2,25

8,.v>

4,-

3,-
5,-

3,-
1,-
6,-

3,.vi

4,.-..

rti,-

15,-

16,-

7,-

20,-

30,-

30,-

15,-

20,-

40,-

20,-

50,-

20,.

30,.

50,-

45,-

"Var god oToserTrera. våra. leverartsvilllEor 1

Bref ocK pexiniixgereirxissor bedes adresserade till UelsirLgborg

.



Insänd benäget order i god tid I

Trädslag
o' ?
i I

Pris pr

styck

Tusenpris pr

1,000— 50,000—
50,000 100,000

Castanea vesca, Äkta kastanje

D:o d:o

D:o d!0

Clematls vitalba, Skogsrefva 'A

25—40
40—60
60—100

Cornus alba sibirica, Cornell ! Vi 90—100
D:o d:o I Va lOO-iso

Cornus sanguinea, Blod-cornell

Corylus avellana, Hassel

D:o d:o

7i j

40—60

40—60
70—90

0,35

0,40

0,50

0,15

0,15

0,20

0,25

0,25

0,30

10,-

15,-

20,-

3,-

3,-
4,-

5,-

5,_
7,-

20,-

20,-
30,-

40,-
60,-

Crataegus coccinea och monogyna, Hagtorn. Slutsålda.

Cytisus alpinus, Guldregn
D:o d:o

D;o d:o

Deutzia crenata.

Evonymus europsea, Benved

.

D;o d:o

Lämplig till inplantering i tiuskpartier, där den
praktfullt framträder genom vacker höstkoJorit.

Fagus silvatica, Rödbok.
D:o d:o

D:o d:o storbladig

Fraxinus americana. Gråask
Dio d!0

D:o d:o

D:o d:o

V,



Insänd benäget order i god tid!

Träds B S-

Fraxinus excelsior, Vanlig ask
D:o d:o

D:o d:o

Fraxinus ornus, NIanna-ask

D:o d:o

D:o d:o

Fraxinus pubescens, Gråask fr. N. Am. . .

.

Ashen ^äxtr på god, fuktig jordmån snabbare än
de flesta andra löfträd. Särskildt är detta förhål-

landet med Fraxinus americana och pubescens. Ask-
virkets öfverlägsna egenskaper och mångsidiga
användbarhet äro ju allmänt kända. Efterfrågan
såväl som priset därå är i starkt stigande. Den
som bygger pä fratnfiden gör klokt i att i stor skala plan-

tera ask. Fraxinus ornus, manna-asken, den vack-

raste af askarterna, är mycket värdefull som allé-

och parkträd. Särskildt under blomningen är den
mycket dekorativ.

Genista tinctoria. Ginst

D:o d:o

Hedera lielix, Murgröna
D:o d:o

Juglans cinerea, Grå valnöt

D:o d:o

Juglans macrocarpa, Storfruktig valnöt

.

Juglans nigra. Svart valnöt

Juglans regia, Vanlig valnöt

Ligustrum vulgäre. Liguster

Mahonia aqvifolium

D:o d:o

D:o d:o

5—10
10—20
40—70

10—20
Va 40—70
-/a 70—100

Vi 10—20

40—85
100-110

20—50
100

'L 30—50

Va 30—50

»/, i

30—50

Slutsålda.

Pris pr

0,10

0,20

0,50

0,70

3,60

0,10
I

0,70

0,1.5
1 3,—

0,20
I

4,-

l,.%o

0,20 4,-
0,25 5,-

0,-26 6,-
0,.so : 8,-

0,50

1,- |80,-

1,- 'so,-

0,50 40,-

Tu.sciipris

1.000—60,000—
00,000

I
100,000

4,-

6,-

25,-

6,

20,-

30,-

10,-

Vn



Insänd benäget orde



Insänd benäget order i god tid!

T r ä d s 1 a iT

1'ris pr

tyck 100 8t

Kr Kr.

Tu.siiipris pr

1,000— 50.000-
50,000 100,000

Rhododendron, olika färger

.

Robinia pseudo-accasia, Robinia

D:o d:o

D:o d:o

utmärkt Tackert, allé och parkträd, lämpligt å
sandmarker. Virket mycket värdefullt.

Sambucus nigra, Vanlig fläder

Sambucus racemosa, Druf-fläder

D:o d:o

Sorbus aria, Norsk oxel

Sorbus aucuparia, Rönn .

D:o d:o

D:o d:o

På grand af sitt värde som prydnadsträd och
stora betydelse för småfågel världen borde rönnen
planteras 1 stor utsträckning. Uen reder sig bra
äfven å mager jordmån.

Sorbus fennica, Finsk oxel

Sc^bus scandica, Svensk oxel.

D:o d:o

Äfven i stormiga lägen förändrar icke oxeln, .sin

vackra växtform, och då den ej heller ntsuger

marken, är den som vindskydd kring trädgårdar och
parker, kanske det förnämsta af alla våra inhemska
löfträd.

Spartium scoparium, Harris

Växer på flygsand, håller sig grön hela vintern

och utgör ett utmärkt vinterjoder för hararne.

Spirea oppulifolia.

D:o d:o

7s/3

V.

72

Vo

20—50
75— 100
100-140

10—25

15—30
30—60

15—40

25—60
60 100
100-150

150-200

25-40
65—100

50—60
75—125

0,25

0,:)o

0,3.^

0,20

0,1.5

0,-.'o

0,15

0,15

0,20

0,25

1,-

O.-jo

0,25

0,15

0,25

6,-
8,-
12,-

4,-

3,-

3,-

3,-
4,50

6,-

4,-
6,-

1,50

3,-

30,_

20,-
30,-

20,-

20,-
35,-
50,-

30,-

50,.

10,-

20,-
50,-

"Va-i" god. otsex^^er-a "^åra. leT7"eraii.S"^^lllior 1

Bref ocla. peri.n.in.gei-em.issor ted.es adresserade till Helstngborg.

13 —



Insänd benäget order i gocl tid.

Trädslag i I

p a

Pris pr Tusenpris pr

styck 100 st
1,000— 50,000—
50,000 100,000

Kr. Kr.

Spirea salicifolia.

Spirea calosa . .

.

Symphoria racemosa, Snöbär.
D:o d:o

Syringa vulgaris, Syren (buskar).

D:o d:o d:o —
Tilia grandifolia, Storbladig lind

Do: d:o

Tilia parvifolia, Småbladig lind

D:o d:o

D!0 d:o (buskar)

D:o d!0 (till förädling- 1

Lindarne torde som berså- och alléträd räknas
till de värdefullaste. Den storbladiga formen tyc-

kes vara mest använd, ehuru den ej är fullt så mot-
ståndskraftig mot sjukdomar som den småbladiga.
Den småbladiga linden är särskildt lämplig som un-

derlag för andra lindarter.

Ulmus montana, Storbladig alm

D:o d!o

D:o d:o
Almarne höra till våra ståtligaste löfträd och

uppnå å god jord betydande dimensioner. De sy-

nas emellertid kunna reda sig bra äfven under an-

språkslösare förhållanden, t. ex.åvåTaJiygsandsfält.
De bilda täta, härdiga häckar. Virket är mycket
värdefullt.

PilsticklingaP, c:a l fot långa,

levereras af nedan angifna sorter, om rekvisition göres

fdre 1 Mars:

7.

Vi

O'

72

V2/3

V2/3

72

Vo

7.

Vs

72/1

70—80

35—65

20—25
35—50

60-100
100-120

30—50
50—80

30—40
50—90
100-120

30—40
40—50

0,25

0,25

0,15

0,20

0,45

0,60

0,25

0,-30

0,30

0,.35

Salix helix, Mandelvide

D:o purpurea. Purpurvide

D:o viminalis, Vanlig bandpil
Samtliga arter lämna godt korgvirke och äro

lämpliga för vårt klimat.

"Vai- god otsei-v-era. vå.ra. leveransTriiLkiorl
Bref octL penningeremissor tedes adresserade

5,-

5,-

8,-
4,-

15,-
25,-

5,-
7,-

1,2

3,5

7,-

0,15

0,20

1,50

3,-
4,-

2,-

o _

20,-

30,-

40,-

60,-

25,-

60,-

70,-

10,-

20,-

30,-

16,-

16,-

16,-

telsingtoxg-



Insänd benäget 01 der i god tid!

ORUNDSTAMMAR.

T r ä d s l a
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REFERENSER:

Direktör Gust. Lind, Experimentalfältet.

„ Rud. Abelin, Båstad, m. fl.



REGISTER.

Barrträd. sida
Amerikansk silfvergran — Abies concolor . 1

Atlas ceder — Cedriis atlantica 3

Balsamgran — Abies balsamea 1

Banksianatall — Pinus banksiana 6

Bergtall — Pinus montana uncinata 6

Blågran — Picea pungens 4

Brödtall — Pinus cembra 5

Cembratall — Pinus flexilis 5

Douglasgran — Pseudotsuga Douglasii .... 6

Engelmansgran — Picea Engelmanni 3

Gran, vanlig — Picea excelsa 3

Grekisk ädelgran — Abies cephalonica ... 1

Hinialayaceder — Cedrus dcodora 3

Hvitgran — Picea alba 3

Idegran — Taxus baccata 7

Jättethnja — Thnja gigantta 7

Japansk ädelgran — Abies braohyphylla .

.

1

Kankasusgran — Picea orientalis 4

Kinesiskt lifsträd — Biota orientalis 2

Korsikansk tall — Pinus laricio 6

Kryptall — Pinus montana mughus 6

Lawsons-cypress — Chamaecyparis I.aw-

soniana 3

Lifsträd — Thuja occidentalis 7

Lärkträd — Larix europaea, leptolepis,

sibirica 3

Nordmansgran — Abies iiordmanniana .... 2

Pacifisk ädelgran — Abies nobilis glanca . 2

Pyrenaeisk bergtall — Pinus montana gallica 6

Sibirisk ädelgran — Abies sibirica 2

Silfvergran — Abies pectinata 2

Sitkagran — Picea sitchaensis 4

Spansk ädelgran — Abies pinsapo 2

Stora kustgranen — Abies grandis 1

Sumpcypress — Taxodinm disticum 7

Tall, vanlig — Pinus silvestris 6

Weymouthstall — Pinus strobus 6

Österrikisk tall — Pinus austriaca 5

Löfträd.
Afvenbok (Hvitbok) — Carpinus betulus .

.

9

Al — Alnus incana, glutinosa 9

Alm — Ulmus montana 14

Ask — Fraxinus americana, exceLsior, ornus,

pube.scens 1

1

Benved — Evonymus europaea 10

Sida
Bok — Fagus silvatica 10

Björk — Betula alba, lutea 9

Cornell — Cornus alba, sanguinea, sibirica 10

Deutzia — Deutzia crenata 10

Doucin 15

Druf fläder — Sambucus racemosa 13

Ek — Quercus cerris, coccinea, palustris,

pedunculata, rubra 12

Fläder — Sambncus nigra 13

Ginst — Genista tinctoria 11

Gruudstammar 15

Guldregn — Cytisus alpinu.s 10

Hagtorn — Crataegus coccinea, monogyna,

sanguinea 10

Harris — Spartium scoparium 13

Hassel — Corylus avellana 10

Hästkastanje — Aesculns hippocastanum .

.

8

Kastanje, ätlig — Castanea vesca 10

Kvitten , 16

Lagerhägg — Prunus serotina 12

Liguster — Ligustrum vulgäre 11

Lind — Tilia grandifolia, parvifolia 14

Lönn — Acer campestre, dasycarpum, ne

gundo, platanoides, pseudoplatanns, sac-

harinum, tatarieum 7 och 8

Mahonia — Mahonia aquifolium 11

Mullbär — Morus alba 12

Murgröiia — Hedera helix 11

Oxel — Sorbus aria, fennica, scandica .... 13

Pilsticklingar — Salix 14

Plommon (St. Julien) 15

Poppel — Populus canadensis, pyramidalis 12

Päron 15

Rhododendron — Rhododendron catawbiense 13

Robitiia — Kobinia pseudo-accasia 13

Rosor — Rosa canina 16

Rönn — Sorbus aucuparia, fennica 13

Schersmin — Philadelphus coronorius 12

Sibiriskt ärtträd — Caragana arborescens . 9

Skogsrefva — Clematis vitalba 10

Snöbär — Symphoria racemosa 14

Spirea — Spirea oppulifolia, calosa, salicifolia 14

Syren — Syringa vulgaris 14 o. 16

Valnöt— Juglans cineria, macrocarpa, nigra,

rt-gia 11

Vildvin — Ampelopsis hederaCeamacrophylla 9

Äpple 16

Helsingborg 1913. Schmidts Boktrycke
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Tid är penningar!"
nn
zam

Ur <leu luycket viirdefulhi he.skiitriiiigeii iitVer eit'areuhetern;i

Iran skogsbruket ä Fiuspåug, där bland auntit utplanterats .'i') mil

liouer plantor odi utsatts 4,000 kilo frö, tillåta vi oss låna nedan

stående uppgifter:

"Kulturerna vid P^inspåug göras efter afverkningen.

1 ars driijsmål däröfver medför vid 40 år 2b kr. filrhist pr har.

„ „ 40 „ 49 „

„ 40 „ 64 „

4 ., „ ., ,. „ 40 „ 81 „

,, 40 „ 96 „

„ 40 „ 141 „

II rUkcii oerhörd inifioiialfiirlust rdlUis rj i/etiu)ii ittt låta våra

många hundra tusen hektar kala utmärker ligg» läntt-

lösa.

n:
nn

nnn:

"Tid är penningar!"



Herrar Kalmarksägare oeh Skogsaiverkari!!

Mången skogsvän finnes helt visst, som vid tanken på svårig-

lieten att anskaffa lämpligt arljetsfolk, lämpliga redskap o. d., och

som inför risken att se resultatet mer eller mindre misslyckadt,

uppskjuter eller kanske rent af slår ur hågen påtänkta skogsodlings-

arbeten.

Äfven finnes helt visst mången skogsafverkare, hvilken, oer-

faren med skogsodlingsarbeten och kanske ofta bosatt långt från

den afverkade marken, har svårt att själf ombesörja och öfvervaka

fullgörandet af honom enligt skogslagen af år 3903 åliggande skogs-

odlingsskyldighet och därför med glädje skulle omfatta att lägga

denna omsorg i fullt kompetenta och betryggande händer.

Dylikt tillfälle erbjudes genom att anlita Ranviks Plantskolor,

som med eget folk och egna redskap utför alla slags skogsodlings-

arbeten till moderata priser och under full garanti för ett godt re-

sultat.

Kostnadsberäkning erhälles om ujjpgift ä markens belägenhet,

jordmånens beskaffenhet (mager, god, fuktig, vattensjuk, torr, ste-

nig, bergbunden, stenfri, frostländ, sand, lera, lerblandad sand
m. m.), markhetäcknmg (gräs, ljung, bärris, mossa, enbuskar m. m.)

och det nnskiide trädshiget samt ortens dagsverkspris insändes till

A,=B. Ifan viks Plantskolor,
Helsingborg,

OBS.! Utom Skånes gränser kan f. n. ej kuntrnktcias ojii

mindre areal än 5 hektar.

cX:^.



Bete eller Skog.
Då i vårt land betesintresseua tyvärr merendels ställas hind-

i'aude i viigen för skogsintressena, torde det vara af stort värde

att taga del af nedanstående på långvarigji, noggranna undersök-'

ningar grundade erfarenhetsrön från Danmark*, där sedan längo

såväl jordbruk som skogsbruk stått i nivå med det bästa i världen.

Å stenbunden, kuperad, något lerhaltig sandjord — alltså lik-

artad med vår vanliga goda skogsmark — ))eräknias betet hafva

ett värde af 2 kronor per tunnland.

Samma mark använd uteslutande till skogsbruk och skogaodlad

med gran, 5,000 plantor per tunnland, för en kostnad af 40 kronoi'

})er tunnland, redovisas sålunda:

Utgifter (under 40 år).

Skogodlingskostuader, 40 kr. per tunnland med 4 % ränta

på ränta under 40 år 192: -

Förlorad årlig inkomst af bete, 2 kr. per tunnland, med
ränta på ränta i 40 år 190: —

Summa utgifter kr. 382:

Inkomster (under 40 år)

.

Vid 25 år l:sta hjälpgallringen, 1,000 mindre stammar
(640 kub.-fot) l)eräkiiade i värde till 102 kv. soui med

-

15 års ränta är \H?,:

Vid 28 år 2:dra gallringen, 720 stammar (670 kub.-fot) vär-

derade till 107 kr. och med 12 års ränta på ränta 171:

\'id 32 år 3:dje gallringen, 640 stammar (900 kul).-fot) vär-

da 144 kr. eller med 8 års ränta på ränta 197:

Vid 36 år 4:de gallringen, 430 stammar (870 kub.-fot) med .

ett värde af 139 kr., ökadt med 4 års ränta på ränta till 163:

Vid 40 år slutafverkning, 1,400 stammar (6,880

kub.-fot) värda 1,101:

ISinniiKi inkomster kr. l.Sl;

* Uppgifterna äio linnilndr ur Skoviider BriieTs "DiH prnklisko Sknvlirug".



Ranuiks Plantskolor
grundades är 1897 och omfattar nu-

mera en areal af omkring 17 tiektar.

Planttillgång omkring 12 millioner

Si/enskt Tall- och Granfrö

af bästa kvalité leuereras i mån af

tillgång och till dagens lägsta priser

från vår i Njura belägna frökläng=

ningsanstalt.

Helsingborg 1913. Schmidts Boktryckeri. %•
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