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MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT. 

Markflorans analys på objektiv grund. 

AV TORSTEN LAGERBERG. 

I det av K. Domänstyrelsen fastställda arbetsprogram för skogsför- 

söksanstalten, vilket omfattar 3-årsperioden 1912—1914, anbefalles bl. a., 

att de gallringsförsök, som av skogsavdelningen påbörjats, skola, där så 

lämpligen kan ske, kompletteras med en starkare gallringsgrad. Denna 

bestämmelse grundar sig på det programförslag för nämnda tidsperiod, 

som avdelningens föreståndare jämte redogörelsen för skogsförsöksanstal- 

tens verksamhet under åren 1909—1911 avgivit (SCHOTTE, sid. 16). I 

den av domänstyrelsen år 1903 meddelade gallringsinstruktionen, vilken 

hittills hade följts av försöksanstalten, hade nämligen föreskrivits tre grader 

av låggallring: rensningsgallring samt svag och stark låggallring. Denna 

sistnämnda grad måste dock — såsom det i programförslaget framhålles 

— »med hänsyn till den utveckling mot starkare gallringar, som tekni- 

ken de senaste åren gjort i såväl vårt eget land som ännu mera utom- 

lands, betecknas såsom relativt svag». Med anledning härav borde in- 

föras en extra stark låggallring av minst samma styrka som schweizarnas 

D:grad. Enligt denna uttagas icke blott torra, undertryckta och behär- 

skade utan även medhärskande stammar, och beståndet kan därigenom 

reduceras till mindre än 530 6 av sitt ursprungliga stamantal och till 

omkring två tredjedelar av sin kubikmassa. Förordandet av denna 

nya gallringsgrad ställdes särskilt i samband med den omständigheten, 

att försöksanstaltens gallringsserier ej ännu på lång tid kunde givas den 

omfattning, att de besvarade frågan, huru skilda grader av gallring in- 

verka på beståndens utveckling. I första hand borde därför dessa un- 

dersökningar inriktas på spörsmålet, huru starkt man på en gång kan 

gallra, utan att markens produktionsförmåga i nämnvärd grad nedsättes. 

Markens förhållande till växttäcket. 

De förändringar, som inträda i själva skogsmarken efter en gallring, 

förorsakas i första hand av markfloran. Det orörda beståndet som växt- 

samhälle betraktat befinner sig nämligen i ett jämnviktsläge: de många 

I — Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 



2 TORSTEN LAGERBERG. 

växtarterna ha här under inbördes konkurrens nått en bestämd ymnig- 

hetsgrad. Genom en gallring blir detta jämnviktsläge rubbat, vilket bl. 

a. tar sig uttryck däri, att markvegetationens fysiognomi på ganska kort 

tid förändras. Den riktning, i vilken denna förändring går, och omfatt- 

ningen av densamma blir bestämmande för markens fortsatta produk- 

tionsförmåga. 

Sambandet mellan det växttäcke, som bekläder marken, och dennas 

godhetsgrad är sålunda påtaglig och har länge varit erkänd. Uttalan- 

den i denna riktning göras redan 1862 av V. POST (sid. 15), som fram- 

håller, att vissa tillsammans uppträdande växtformer angiva en viss be- 

skaffenhet i läge, jordmån och andra markens fysiska och kemiska för- 

hållanden. I senare tid har man även velat grunda skogsmarkens boni- 

tering på arten av dess växttäcke. Att förekomsten av blåbär antyder 

en större produktionsförmåga hos skogsmarken än lingon, framhålles 

exempelvis av NILSSON (sid. 131). Utförligast har dock markboniterin- 

gen ur denna synpunkt blivit behandlad av CAJANDER i ett år 1910 

utgivet arbete. CAJANDERS på växlingarna i markfloran baserade un- 

dersökning över skogstyperna börjades i Tyskland men utvidgades även 

till att omfatta finska skogar, och hans resultat böra sålunda i den mån 

de äga giltighet kunna gälla även för våra egna. På svensk sida ha 

de CAJANDERSKA åsikterna fått en liflig förespråkare i SYLVÉN (sid. 513), 

som anser, att vi genom en ingående analys av växttäcket i våra skogs- 

typer och en systematisering av de erhållna resultaten kunna skapa en 

fast utgångspunkt för bedömandet av markens godhetsgrad. De fyra huvud- 

typer, CAJANDER uppställer, äro följande: Oxalis-Majanthemum-typen, 

Myrtillus-typen, Vaccinium-typen och Calluna-typen, av vilka varje före- 

gående typ kännetecknar en högre bonitet hos marken än den efter- 

följande. I stortsett torde väl också detta vara fallet, särskilt om man 

har att göra med bestånd av normal slutenhet, vilka sålunda icke varit 

föremål för något ingripande från människans sida. Emellertid medger 

CAJANDER själv, att fall givas, då skogligt olikvärdiga bestånd förekom- 

ma på mark med liknande växttäcke. En mera ingående undersökning 

av de faktiska förhållandena skulle otvivelaktigt komma att visa, att un- 

dantagen från den postulerade regeln äro så många, att risken för en 

felbedömning av markboniteten, för så vitt den grundas på växttäcket, 

är avsevärd. De många undantagen skulle framtvinga en uppdelning av 

huvudtyperna i underavdelningar efter andra indelningsgrunder, vilket 

naturligtvis i hög grad förringar denna boniteringsmetods praktiska an- 

vändbarhet. 

I den pedologiska litteraturen kan man utan svårighet framleta fall, 

som icke väl överensstämma med CAJANDERS ovan nämnda typindel- 
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ning. Vid sina undersökningar över betingelserna för ortstensbildning 

inom ett område, där mattor av ljung och bärris omväxlande täckte mar- 

ken, fann ALBERT (sid. 338), att de senare såsom varande kraftiga rå- 

humusbildare i hög grad gynnat uppkomsten av den för en god skogs- 

växt synnerligen hinderliga ortstenen, under det atttrakter, som av ålder 

varit bevuxna med ljung, aldrig blivit täckta med något torvlager eller 

uppvisade spår till begynnande blekjords- och ortstensbildning. Ljung- 

markerna måste sålunda i detta fall betecknas såsom bättre än bärris- 

markerna. För att återvända till våra svenska skogar, så finna vi ju 

även här, att ortstensbildning och ett yppigt Myrtillus-täcke ofta gå hand 

i hand med varandra. Detta framhålles bl. a. av HESSELMAN (II, sid. 

49), som betonar, att blåbärsriset särskilt i norra Sverige är en av huvud- 

orsakerna till ortstenens stora utbredning. 

Den i Norrland starka utglesning av de naturliga bestånden, som på 

grund av det därstädes använda avverkningssättet är en så vanlig före- 

teelse, har allmänt fört med sig, att den ursprungliga blåbärsvegetationen 

erhållit en påfallande yppig utveckling. Att detta ingalunda är till 

markens fromma är uppenbart. I detta tillstånd kan en blåbärsmark 

erbjuda en sämre bonitet än en verklig hedmark. Bonitering av skogs- 

marken efter dess växttäcke inom det väldiga område, vilket upptages 

av våra kulturpåverkade mossrika barrträdsskogar, blir därför särskilt 

vansklig, och dess praktiska värde synes mig ännu ej på långt när vara 

klarlagt. Ty man måste ändock till sist fasthålla därvid, att det icke är 

de olika skogstyperna som sådana, som skola värdesättas, utan det är 

det enskilda fallet, som intresserar skogsmannen, och härvidlag arbetar 

den CAJANDERSKA metoden icke med tillräcklig noggrannhet. Markve- 

getationens förändringar och dess inflytande på markens beskaffenhet 

äro allt fortfarande problem, som äro långt ifrån sin lösning, ehuru er- 

nåendet av praktiska resultat på detta område måste vara av synnerlig 

vikt. Den naturvetenskapliga avdelningen av skogsförsöksanstalten, som 

redan från början haft sig anförtrott studiet av våra skogstyper, fick 

därför i det av domänstyrelsen för åren 1912—1914 fastställda arbets- 

programmet i uppdrag att särskilt inrikta detta studium på boniterings- 

frågan och de inträdande markförändringar, som efter starkare gallringar 

och ljushuggningar kunna iakttagas. 

De starka gallringarnas ogynnsamma inflytande på markens produk- 

tionsförmåga — en följd av markflorans förändring — kan vara två- 

faldig. Dels kan härigenom för det kvarvarande beståndet skapas ogynn- 

sammare lifsbetingelser, dels kan beståndets självföryngringsmöjligheter 

i hög grad äventyras. Särskilt våra mossrika barrskogar löpa denna 

fara genom risens yppiga tillväxt efter beståndens utglesning. Humus- 
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formen blir nämligen sämre, och självföryngringen kan praktiskt sett 

upphöra. I skogar på mullrik jord kan näringskapitalet i marken ge- 

nom en stark gallring förminskas; till följd av en ökad marktemperatur 

förbrinner nämligen humusskiktet hastigare än förut. Även markens fuk- 

tighetshalt kan påverkas i en för beståndet ogynnsam riktning. I full- 

slutna kulturbestånd, som hastigt glesställas, och som förut ägt ett blott 

sparsamt utvecklat växttäcke, kan marken inom kort bliva starkt gräs- 

bunden. Ehuru deras produktionsförmåga icke torde påverkas i högre 

grad härav, bli dock möjligheterna för en självföryngring därefter starkt 

begränsade. 

Skogsmarkens växttäcke och liustillgången. 

Markflorans förändringar vid gallringar betingas dels av rubbningar i 

markens fuktighetshalt dels ock i första hand av den ökade ljustill- 

gången. Ur denna senare synpunkt skulle det otvivelaktigt vara av 

stort intresse att närmare lära känna de ljusförhållanden, under vilka växt- 

täcket i våra olika skogstyper utvecklas. Om ljustillgången i bestånden 

äga vi emellertid endast en fragmentarisk kännedom. Från våra löv- 

ängar har HESSELMAN (I, sid. 378) meddelat siffror över ljusstyrkan i ask- 

lundar och hasselbestånd. I de förra varierar ljusminimum mellan 6 

och 9 Yo, i hasselbestånden åter är detta i medeltal endast 3 4 och 

kan i vissa fall nedsjunka till mindre än 1,7 20 av dagsljuset. I tallskog 

ha mätningar blivit utförda av ANDERSSON och HESSELMAN (s. 89). På 

Hamra kronopark i Dalarna undersöktes dels en i urskogstillstånd va- 

rande timmerskog, dels ett par efter oordnad blädning uppkomna ung- 

skogar. I det förra beståndet varierade ljusstyrkan mellan 22 och 83 

2 av dagsljuset, i de senare mellan 12,5 och 50 Ab. Dessa betydande 

växlingar visa tydligt hän på beståndets ojämna beskaffenhet. Mätnin- 

garna ha i båda fallen blivit utförda efter den av WIESNER modifierade 

BUNSEN-ROSCOESKA metoden, som på sist citerat ställe även finnes ut- 

förligt beskriven. Några direkta iakttagelser över markvegetationens ut- 

veckling i förhållande till ljustillgången förekomma dock icke i dessa 

arbeten. Att sådana undersökningar måste erbjuda betydande svårigheter 

framgår bl. a. därav, att ljuset i bestånden jämfört med dagsljuset icke 

är konstant. I förhållande till detta är beståndsljuset nämligen under- 

kastat betydande växlingar under loppet av en och samma dag, och i 

ännu mycket högre grad influeras det av årstiden, särskilt det mer 

eller mindre lövade tillstånd, i vilket träden befinna sig. Ur denna syn- 

punkt äro även de undersökningar CIESLAR utfört över markflorans 

förändringar i mellaneuropeiska skogar behäftade med en viss grad 

av ofullkomlighet. Dessa undersökningar äro emellertid i hög grad in- 
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tressanta, då de väl hittills torde vara de enda, som mera ingående be- 

handlat detta ämne med hänsyn tagen till de förändrade ljusförhållanden, 

som uppstå till följd av starka gallringar. 

Som studieobjekt använde CIESLAR en serie gallrings- och ljushugg- 

ningsytor, vilka anlagts av den österrikiska skogsförsöksanstalten från 

och med är 1882. Trädens ljusabsorberande förmåga fann han vara 

särdeles stor. Ett fullövat 63-årigt bokbestånd (sid. 8, 21) exempelvis, 

som gallrats svagt, släppte endast 3 ?/ av dagsljuset till marken, och 

ett I108-årigt, orört silvergransbestånd (sid. 12, 22) uppfångade ända till 

93 Ao av dagsljuset i sina kronor. Av de meddelade siffrorna framgår 

vidare, att ljustillgången i ett bokbestånd efter lövfällningen är 4 till 5 

gånger större än under den tid, då kronorna ha sina blad i behåll. Den 

av bladskivorna förorsakade nedsättningen av ljusintensiteten betingas 

icke blott av deras ringa genomskinlighet utan även och framförallt 

därav, att deras sammanlagda yta är särdeles stor. Häröver har KNUCHEL 

(sid. 87) nyligen gjort intressanta beräkningar. I ett I100-årigt, starkt 

gallrat bokbestånd uppskattade han den sammanlagda bladöversidan till 

mellan 2 å 3 gånger beståndets egen areal, under det att i ett 53-årigt 

fullslutet granbestånd barrens översidor tillsammans beräknades täcka 

mera än 10 gånger beståndets yta. KNUCHEL meddelar även siffror för 

ljustillgången i bestånd av växlande slag, men hans undersökning grun- 

dar sig på en annan princip än den WIESNERSKA, vars förmåga att giva 

fullt exakta resultat blivit omstridd (jfr ZEDERBAUER). Med tillhjälp av 

en spektrofotometer har han kunnat fastställa, att lövträden icke blott 

medföra en allmän försvagning av dagsljuset utan även en kvalitativ för- 

ändring av detsamma. Gula och gröna strålar slippa nämligen lättare 

genom bladverket än spektrets övriga färger. — Detta faktum har natur- 

ligtvis en ej ringa betydelse både för markflorans sammansättning och 

mer eller mindre yppiga utveckling, då som bekant växternas assimila- 

tion är livligast i rött ljus. — För barrträd ställer sig saken något annor- 

lunda. Det svaga ljus, som råder i exempelvis en tät granskog, är prak- 

tiskt sett icke i annat avseende än till sin styrka avvikande från dags- 

ljuset. Det utgöres nämligen huvudsakligen av strålar, som passerat 

genom öppningarna mellan trädkronorna; det ljus, som träffar själva 

barrmassan, absorberas så gott som fullständigt av denna. 

Av CIESLARS (sid. g9—11, 42—33) synnerligen instruktiva exempel på 

markflorans omvandling efter gallring må följande från en bokskog här 

anföras. Beståndet, som vid försökets anläggande år 1888 var 55 år, 

hade tidigare gallrats helt svagt. Marken var täckt med ett tjockt lager 

boklöv; de örter, som funnos, voro ytterst få, såväl vad art- som in- 

dividantal beträffar. Ytan delades i fyra avdelningar, av vilka samtliga 



6 TORSTEN LAGERBERG. 

låggallrades starkt. Följande år bibehölls avd. I i oförändrat skick, men 

avd. II utglesades till 80, avd. III till 65 och avd. IV till 50 2, av den 

grundyta, som blivit beräknad för avd. I. Under de åren 1893 och 1898 

upprepade behandlingarna låggallrades avd. I starkt, under det att å 

avd. II—IV grundytan för varje gång nedsattes till samma procent av 

den å avd: I, d. v..s. resp. till 80, 65 och 50 fo. Efter 7 år (1895) var 

resultatet följande: Den å avd. I och II invandrade markfloran utgjor- 

des av resp. 12 och 19 arter i spridda exemplar, vilka ingenstädes bil- 

dade något sammanslutet växttäcke. Å avd. III däremot hade utvecklats 

en blott fläckvis avbruten markbetäckning, huvudsakligen bildad av Carea- 

former; det antecknade artantalet var 37. Avdelningen IV slutligen hade 

erhållit en fullständigt sluten markflora, som endast här och där lät det 

multnande boklövet genomskymta. Även här bildade Carex-arter det 

fysiognomiskt dominerande elementet; artantalet hade stigit till 67. Det 

bokuppslag, som iakttogs å samtliga avdelningar, kunde endast på de 

två sista (III, IV) betecknas såsom tillfredsställande. Efter ytterligare 

9 år (1904) hade en allmän nedgång i artantalet åter inträtt; detta ut- 

gjorde nu för ytans fyra avdelningar resp. 6, 13, 21 och 25. Å de 

tvenne första avdelningarna framträdde det mäktiga täcket av multnande 

löv starkt mellan de strödda örterna, och bokuppslaget var svagt utveck- 

lat. Å de tvenne sista hade det tillförene slutna vegetationstäcket blivit 

påfallande glest och utgjordes till största delen av sparsamt blommande 

Carex-arter. Bokuppslaget kunde endast på avdelning IV betecknas som 

tillfredsställande utvecklat, ehuru det åter fläckvis saknades. 

De ändrade ljusförhållanden, under vilka den ovan skildrade utvecklin- 

gen av markfloran försiggått, blevo först år 1899 föremål för undersök- 

ning (sid. 27). Ehuru ljusmätningarna utförts enligt den WIESNERSKA 

metoden, torde de siffror, som meddelas, i alla händelser kunna betraktas 

såsom ett ganska gott uttryck för de förändringar i beståndsljuset, som fak- 

tiskt inträdde. Avd. IV hade i september en ljusintensitet av 23 2, eller 

mer än 3 gånger så stor som avd. I. I april 1902 utgjorde bestånds- 

ljuset å avd. I—IV resp. 26, 38, 43 och 48 4, och detta år blevo de 

två sistnämnda avdelningarna gräsbundna. År 1904 voro på grund av 

trädkronornas starka utveckling ljusförhållandena 3 försöksytans olika 

avdelningar åter tämligen utjämnade. <Beståndsljuset hade då avtagit 

högst väsentligt i styrka och varierade för avdelningarna mellan 5 och 

8 Ah. Markflorans samtidigt konstaterade återgång finner därav sin 
förklaring. 

Såsom slutligt resultat av ovan refererade undersökning framhåller 

CIESLAR (sid. 72), att den med hänsyn till markens gräsbindande kri- 

tiska gallringsgraden inträdde vid grundytans nedsättande till 65 Yo av 
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det starkt låggallrade beståndets grundyta. Vid denna och ännu star- 

kare gallringsgrader antog markfloran en yppighet, som måste tyda på 

tämligen vittgående såväl fysiska som kemiska förändringar i själva 

marken, och som i avsevärd grad måste betraktas som hinderlig så väl 

för en naturlig återväxt som för kultur. Ur ljustillgångssynpunkt in- 

trädde denna ofördelaktiga utveckling av markfloran, när beståndet hade 

glesställts så, att beståndsljuset utgjorde mera än '40 /o av det normala 

dagsljuset. 

På liknande sätt som av ovanstående framgår har CIESLAR studerat 

markflora och ljustillgång i silvergrans- och svarttallsbestånd. TI alla fal- 

len har marken vid försökens anläggning praktiskt sett endast varit täckt 

av ett mer eller mindre mäktigt förnalager, någon egentlig markflora 

har icke förekommit, och beståndens slutenhet har dessutom varit jämn. 

Allt detta är omständigheter, som i hög grad måste anses underlätta 

en undersökning på detta område. Vid en jämförelse härmed blir sam- 

ma studium överflyttat till våra egna skogar med deras ojämna och luc- 

kiga bestånd och deras redan skarpt utpräglade markbetäckning betyd- 

ligt mera invecklad. Bestånd, fullt jämförliga med de av CIESLAR un- 

dersökta, äga vi visserligen bland våra spontana bokskogar; de na- 

turliga barrskogarna däremot äro betydligt ljusare, endast kulturbestånd 

torde kunna erbjuda någon motsvarighet. Hos oss knyter sig sålunda 

det största intresset till den mest representerade skogstypen, de mossrika 

tall- och granskogar, i vilka markbetäckningens fysiognomi i främsta 

rummet präglas av de talrikt förekommande risen, blåbär, lingon, ljung, 

linnea m. fl. Att inom dessa formationer kunna fastställa, de föränd- 

ringar, som inträda efter beståndens utglesande, kräver helt naturligt ett 

större arbete. 

Metoder för analys av växtsamhällena. 

Redan i det ursprungligen fastställda formuläret till ståndorts- och be- 

ståndsbeskrivning över försöksanstaltens tillväxtytor inrymdes en särskild 

plats åt markfloran. Planen för denna beskrivning uppgjordes i huvud- 

saklig överensstämmelse med den instruktion i berörda hänseende, vilken 

blivit antagen vid de tyska försöksanstalterna (GANGHOFER, sid. 1), men 

markfloran tillmättes större vikt så till vida, att en mera ingående analys 

av densamma i enlighet med den hos oss brukliga HULTSKA ståndortsanteck- 

ningsmetoden infördes. Även vid det av den naturvetenskapliga avdel- 

ningen bedrivna studiet av skogstyperna har den rationellt utförda stånd- 

ortsanalysen intagit en framskjuten plats, och den bild, som härigenom 
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erhållits av markfloran i våra olika skogssamhällen, särskilt från tallhedar 

och försumpade granskogar, har därför blivit mycket fullständig. Sedan 

emellertid frågan om markens bonitet såsom betingad af dess växttäcke 

kommit på dagordningen, har det visat sig nödvändigt att ägna en ökad 

uppmärksamhet åt markflorans sammansättning. I första hand har det 

gällt att finna en fullt objektiv metod för uppskattningen av de olika 

floraelementens frekvensgrader, en punkt, i vilken den ovannämnda 

HULTSKA metoden är behäftad med vissa svagheter. Särskilt med hän- 

syn därtill att undersökningarna måste utsträckas över lång tid, blir det 

av vikt, att de vid flera skilda tidpunkter gjorda observationerna kunna 

utföras med den exakthet, att deras kontinuitet blir fullständig. Detta 

var orsaken till att prof. H. HESSELMAN (III, sid. 34) i den år 1912 

upprättade planen för skogstypernas fortsatta studium framställde det 

förslaget, att den av RAUNKLER utarbetade formationsstatiska metoden 

skulle prövas. 

I det följande lämnas en redogörelse för de på denna metod grun- 

dade försök till floristisk analys, vilka jag under de tvenne sistlidna som- 

rarna utfört, varjämte de resultat, som kunna ernås genom densamma, 

komma att utförligt behandlas. Dessförinnan torde det emellertid vara 

lämpligt att giva en kort framställning såväl av den av HULT utarbetade 

ståndortsanteckningsmetoden som den senare av RAUNKLAR föreslagna, 

för att den ställning dessa båda metoder intaga till varandra lättare må 

kunna bedömas. 

HULTS formationsanalys. 

Den egentliga grundläggaren till en mera systematiskt genomförd be- 

handling av växtsamhällena var R. HULT. I sitt arbete »Försök till ana- 

lytisk behandling av växtformationerna» angav han de riktlinjer, efter 

vilka ännu i dag växtgeograferna inom de nordiska länderna arbeta. 

HULT åsyftade endast genom detta sitt arbete att fastställa det för varje 

vegetationstyp fysiognomiskt karaktäristiska; behandlingen av ökologiska 

faktorer och andra yttre villkor, som betinga arternas sammanslutning 

till vissa samhällen, låg utanför ramen för hans undersökning. I över- 

ensstämmelse med NORRLIN fördelade HULT (I, sid. 19) växterna på 9 grund- 

former: barrträd, lövträd, buskar, ris, gräs, örter, slingerväx- 

ter, bladmossor och lavar och fogade härtill såsom en 10:de form 

vitmossor. Vid undersökningen av växtsamhällena gällde det att se till, 

vilka av dessa grundformer som voro representerade, och att till ymnig- 

hetsgraden uppskatta såväl dessa som de på dem kommande arterna. 

För bestämmandet av ymnighetsgraden använde HULT ursprungligen en 
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12-gradig skala, men vid bearbetningen av sitt material fasthöll han icke 

vid denna, förmodligen på grund av de praktiska svårigheter, som mötte 

för dess konsekventa tillämpande. Ymnighetsskalan omfördes därför till 

en 3-gradig, och de olika graderna betecknades sålunda: enstaka, 

spridd — sedermera (HULT II, sid. 186) ersatt med det lämpligare 

tunnsådd — strödd, riklig samt ymnig eller täckande. 

Det för formationens fysiognomi i första hand bestämmande var icke 

de s. k. grundformernas eller arternas ymnighetsgrader utan vegetationens 

översta, täckande skikt. För att på ett bekvämt sätt kunna karaktärisera 

detta införde HULT (I, sid. 64) en skiktindelning med ungefärliga mått för 

de olika skiktens övre gräns, från marken räknat. Det understa skiktet, 

bottenskiktet, når i allmänhet endast upp till 3 cm. Det på detta 

följande fältskiktet slutar vid 8 dm:s höjd över marken och sönder- 

faller i sin tur i tre avdelningar: lägsta, mellersta och högsta fält- 

skiktet med sina övre gränser vid resp. 1, 3 och 8 dm. Över detta 

höjer sig snårskiktet till 2 m. samt lågskogsskiktet till 6 och hög- 

skogsskiktet till 15 m. — Den sista höjdgränsens fixerande på sätt 

som skett är uppenbarligen beroende därav, att HULT utförde sina un- 

dersökningar inom områden (nordligaste delen av Österbotten och västra 

delen av Kemi lappmark), där högre skog saknades. — Av de urskilda 

grundformerna komma på bottenskiktet huvudsakligen mossor och lavar, 

på fältskiktena fördela sig gräs, örter och ris, på snårskiktet buskarna 

och på skogsskikten barr- och lövträd. 

För att på ett åskådligt sätt framställa den bild av en formation, som 

genom användande av skiktindelning och ymnighetsgrader erhålles, har 

HULT valt en grafisk metod. Formationen betecknas med en kvadra- 

tisk figur, som uppdelas i horisontala och vertikala fält. De förstnämnda, 

7 stycken till antalet, åskådliggöra den vedertagna skiktuppdelningen. 

De senare, som äro 5, beteckna ymnighetsgrader och avsättas från 

vänster till höger så, att åt varje högre grad tillmätes ett dubbelt så 

brett fält som åt den närmast lägre. Härigenom framstår den relativa 

vikten av de olika ymnighetsgraderna klarare. I figurens yttersta ko- 

lumn till höger införas för varje skikt de grundformer (betecknade med 

romerska siffror), som där finnas representerade. I denna grafiska fram- 

ställning blir det sålunda de olika grundformernas sammanlagda frekvens 

i varje skikt, som kommer till uttryck; uppskattningen av denna grun- 

dar sig dock i första hand på en undersökning av ymnigheten för varje 

enskild art. För att beteckna den ymnighetsgrad, i vilken ett visst skikt 

är företrätt, ifylles detsamma på figuren så långt åt höger, som den 

ifrågavarande ymnighetsgraden sträcker sig. 

På svensk sida fick den HULTSKA formationsanalysen en livlig an- 
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hängare i SERNANDER. I den skola av växtgeografer, som under hans 

ledning uppvuxit, tillämpas den också allmänt. Ståndortsanteckningarna 

såväl som den grafiska framställningen av växtsamhällena utföras dock i 

det mera fullkomnade skick, i vaket de framträda i SERNANDERS studier 

över de sydnärkiska barrskogarnas utveckling. Det här nedan (fig. 1) re- 

EEG - y producerade schemat för en moss- 
LTR RRRRS rik tallskog är hämtat ur denna 

(2 < undersökning (SERNANDER, II, sid. 

19). 

Att metoden betydde en stor 

vinst för den växtgeografiska forsk- 

ningen är odisputabelt. Genom in- 

förandet av bestämda biologiska 

typer — de ovannämnda grund- 

formerna — som indelningsgrund 

samt frekvensbeteckningar för ar- 

OM terna blev det nämligen möjligt 
V NELL IN SNS NA ENS DAN IESEENSCRNAEN o . . . . .- 

e NS KOR RER RK att på et särdeles översiktligt sätt 

I | karaktärisera växtsamhällen av de 

mest olika slag. Ståndortsanteck- 
Fig. 1. Grafisk framställning av en mossrik tall- ningarna på skogsförsöksanstal- 
skog med ymnigt ristäcke. Teckenförklaring: 1. 5 
Skiktindelning: a högsta skogsskiktet (här tall), tenS provytor ha, såsom ovan 
b lägsta skogsskiktet, c snårskiktet, Z högsta fält- nämnts. redan från början upprät- 
skiktet (här gran), e mellersta fältskiktet (här blå- ! FR $ ca 
bär), / lägsta fältskiktet (här lingon, ljung), & tats efter HULTS mönster; själva 
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markflorans ymnighetsgrader skall 

ge ett sant uttryck för de faktiska förhållandena äro icke alltid lika. Om 

vegetationen är fullständigt jämnt fördelad över den undersökta ytan, och 

om denna icke tages alltför stor, kan uppskattningen helt naturligt utföras 

med större precision. Ofta nog förekomma emellertid de allmännare ar- 

terna fläckvis ymnigare, och det blir då svårare att avgöra deras bety- 

delse för växttäcket i dess helhet. Då vidare såsom grund för de av 

HULT använda ymnighetsgraderna icke ligga några på förhand närmare 

fixerade utbredningsförhållanden inom en given ytenhet, göras de- 

samma i varje fall beroende av förrättningsmannens subjektiva omdöme. 

AN 
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Även SERNANDER (I, sid. 333) har framhållit, att metoden, ehuru i en 

mängd fall synnerligen praktisk och användbar, »lämnar för många 

subjektiva felkällor för att kunna brukas vid mera detaljerade analyser». 

Redan i och för sig är detta en brist, vilken givetvis måste komma att 

göra sig särskilt kännbar, då det gäller att exakt karaktärisera för- 

ändringar i markflorans sammansättning. Då försöksanstaltens provytor 

dessutom äga en storlek varierande mellan 20 och 50 ar och deras 

markbetäckning icke alltid är fullt ensartad, ställer sig frågan ännu vansk- 

ligare. Härtill kommer, att det ingalunda är givet, att de vart s5:te 

till vart 10:de år planerade revisionerna kunna utföras av en och samma 

person, vilket ju i hög grad kan inverka på jämförbarheten mellan de 

vid olika tider gjorda iakttagelserna. Slutligen måste härvid även be- 

aktas den omständigheten, att sambandet mellan markens beskaffenhet 

och florans förändringar på intet sätt är utrett, och att man därför på 

förhand icke vet, huru stora de förändringar äro, som måste uppmätas. 

Det gäller därför att tillgripa en metod, som med känd noggrannhet 

påvisar ganska små förskjutningar inom markbetäckningen, för att med 

tillräcklig säkerhet kunna precisera inträdandet av ett för markens för- 

sämring uppnått kritiskt tillstånd i florans utveckling. Ur denna syn- 

punkt erbjuder den RAUNKIZRSKA metoden påtagliga företräden. 

RAUNKLERS formationsstatistik. 

RAUNKIZR har genom sin efter nya grunder utförda analys av mark- 

floran i första hand åsyftat att skapa en metod, genom vilken de olika 

arternas betydelse i vegetationens sammansättning eller deras s. k. va- 

lens kunde fastställas oberoende av subjektiv åskådning. Metoden 

borde alltså vara så beskaffad, att flera analyser av en och samma for- 

mation gåve samma i siffror uttryckbara resultat. Då arterna fysiogno- 

miskt sett dominera genom sin massa, d. v. s. genom individrikedom 

och individstorlek vore det önskligt, att densamma på ett praktiskt 

sätt kunde bestämmas. Närmast till hands ligger det då onekligen att 

väga och räkna samtliga exemplar, i vilken de olika arterna äro före- 

trädda. Att man emellertid på denna väg skall möta de största vansk- 

ligheter är dock tydligt. Frånsett de stora tekniska svårigheter, som 

ett sådant företag erbjuder, stöter man vid individräkningen alltid på 

osäkerheten i individbegreppet, och vägningsresultatets exakthet påverkas 

ofördelaktigt därav, att de skilda arterna icke samtidigt befinna sig i sitt 

kvantitativt sett högsta utvecklingsstadium. Ett dylikt företag må väl 

därför synas opraktiskt. Försök i denna riktning ha emellertid blivit gjorda 
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av SERNANDER (I, sid. 335 och följ.) i hans karaktäristik av tundraforma- 

tionerna i våra svenska fjälltrakter. Men så voro icke heller de valda 

provytorna av någon betydligare storlek, endast 12 och 16 cm.” Att 

större ytor skulle kunna underkastas en sådan formationsdissektion är ju 

fullständigt uteslutet. 

För att få någon uppfattning av arternas valens måste man därför fort- 

farande hålla fast vid den floristiska analysen, såsom den i allmänhet ut- 

föres, men för att erhålla exakta resultat blir det nödvändigt att göra 

den oberoende av subjektiv åskådning. Vid bestämmandet av arternas 

valens går därför RAUNKIAER till väga på följande sätt. Han utför en 

detaljerad floristisk analys av ett visst antal smärre rutor, vilka med till- 

hjälp av en kvadratisk ram av bestämd storlek på måfå uttagas inom 

den formation, som skall undersökas. Varje art erhåller därefter ett 

ymnighetstal lika med antalet av de rutor, i vilka den har anteck- 

nats Detrgaller nw att: avgöra, delstöhutratstos. tuta ramen 5 Oravs 

gränsa, och dels huru många sådana rutor som böra undersökas. Vill 

man erhålla en så vitt möjligt fullständig artlista, måste man, om ru- 

torna göras små, undersöka ett större antal; ju större dessa göras, 

desto färre äro ur denna synpunkt erforderliga. Artlistans fullständig- 

het är dock av mindre vikt; som undersökningens huvuduppgift måste 

alltjämt fasthållas, att den eller de inom en formation fysiognomiskt domi- 

nerande arterna i förhållande till de övriga mindre väsentliga erhålla ett 

mot verkligheten fullt svarande ymnighetstal. Då formationerna ofta 

hava en sådan sammansättning, att en enda eller några få arter bilda 

vegetationens huvudmassa, samtidigt med att de innehålla ett avsevärt 

antal arter med enstaka frekvens, skulle de fysiognomiskt viktiga erhålla 

en alltför låg valenssiffra, om icke rutorna göras tillräckligt små. Det 

är nämligen tydligt, att ju mindre rutor man använder, desto större bli 

de dominerande arternas tal i förhållande till de övrigas, och desto mera 

närmar sig detta förhållande verkligheten. 

Antalet rutor, som i varje särskilt fall måste undersökas, är be- 

roende av, när en konstant valenssiffra för de mera allmänna arterna 

uppnås, eller, om en enda art är dominerande, när förhållandet mellan 

dennas valenssiffra och samtliga övriga arters icke i nämnvärd grad för- 

ändras, om ytterligare nya rutor undersökas. Med stora rutor uppnås 

uppenbarligen detta konstanta förhållande förr än med små rutor. 

De rutor, med vilka RAUNKLER arbetade, gåvos en storlek av 10 m”, 

TUI, Or Im Och o,oc mm. Metoden utexperimenterade han i en Anemone 

nemorosa-facies i bokskog och fann därvid, att vid användandet av en 

10 m”:s ruta 10 kast voro erforderliga för att det konstanta procent- 

förhållandet mellan Anemone och övriga arter skulle uppstå, vid använ- 
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dandet av rutor på I, o,r och O,or m”? voro resp. 20, 50 och 200 kast 

nödvändiga för uppnåendet av detta resultat. Att man skulle göra 

samma erfarenhet i en annan växtformation är ju icke givet; det er- 

forderliga antalet kast hänger uteslutande på formationens artblandning. 

RAUNKLER har emellertid vid sina enligt denna metod utförda forma- 

tionsundersökningar bestämt sig för att begränsa kastens antal till 50 

och storleken på rutorna till o,: m” Det är ju nämligen klart, att 

man, då man ju i alla fall på denna väg icke kan komma till några 

absoluta värden, måste taga hänsyn till vad som är praktiskt taget möj- 

ligt, så att det blir ett förnuftigt förhållande mellan det resultat man 

får och det arbete, som härför måste nedläggas. Att denna ståndorts- 

anteckningsmetod är betydligt mera tidsödande och kräver ett mycket 

större arbete än den HULTSKA, torde icke behöva särskilt framhållas, 

men så bli också dess resultat av väsentligt annat värde. 
Av den ovan givna framställningen framgår sålunda, att valensbestäm- 

ningen är beroende av såväl rutornas storlek som antalet av de utförda 

kasten. Ur variationsstatistisk synpunkt betyder storleken detsamma 

som klassgräns. Göras klassgränserna vida, blir variationen mätt med 

ett grovt mått, och dess storlek blir sålunda mindre noga fastställd. 

Väljes däremot en liten ruta — om klassgränserna göras trängre — blir 

utsikten för att de olika rutorna skola starkare avvika från varandra 

större och deras variabilitet, d. v. s. arternas blandningsförhållande, blir 

därför noggrannare uppmätt. Nu låter det ju tänka sig, att av tvenne 

arter, som förekomma på samtliga undersökta rutor, den ena täcker så 

gott som hela ytan, under det att den andra endast finnes i ett enda 

individ. Metoden skulle det oaktat giva till resultat, att båda dessa arter 

finge samma valenssiffra, ehuru den sistnämnda arten fysiognomiskt 

sett har en fullständigt underordnad betydelse. Det ur valensbestäm- 

ningens synpunkt teoretiskt eftersträvansvärda vore därför, om man 

kunde giva rutan en sådan storlek, att den i varje fall endast inne- 

slöte ett enda individ. Att detta icke låter sig göra, förstår man dock 

genast. Dels äro ju de olika växtarterna inbördes mycket olika stora, 

och för övrigt är individbegreppet i många fall ytterst svårt att definiera. 

Det gäller sålunda här en kompromiss mellan det teoretiskt eftersträ- 

vade och det faktiskt möjliga. Kastytan får naturligtvis å andra sidan 

icke göras så liten, att uppskattningen i vissa fall försvåras eller rent 

av omöjliggöres. 

Det torde av det härmed sagda tydligt framgå, att valensuppskatt- 

ningar, utförda med olika stora rutor, giva fullkomligt inkommensurabla 

värden. Antalet utförda kast har, oberoende av kastytans storlek, be- 

tydelse för det i varje fall uppnådda resultatets säkerhet. Ju flera va- 
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rianter som undersökas, dess mindre blir det fel, som kommer att vid- 

låda resultatet. 

Den Raunkizerska metodens praktiska tillämpning. 

Vid tillämpningen av den RAUNKLERSKA principen för formationsanalys 

å skogsförsöksanstaltens provytor har det visat sig nödvändigt att i viss 

mån modifiera densamma. Kastandet av ramen på måfå kan ju visser- 

ligen synas utesluta varje viljeakt från förrättningsmannens sida, men i 

själva verket är dock icke möjligheten för ett subjektivt val härigenom 

helt avlägsnad. Att risken för ett oriktigt resultat är mindre, då man 

på detta sätt arbetar inom en enhetlig Anemone- eller Oxalis-facies är 

ju tydligt. Skogsförsöksanstaltens stora provytor uppvisa emellertid ofta 

en ojämnhet i markfloran — ena delen kan exempelvis föra ett tätt 

ristäcke, andra delen ett synnerligen glest eller ock helt sakna vissa 

ris. Kastar man ramen inom den ristäckta avdelningen, tills konstanta 

valenssiffror där uppnås, så bli naturligtvis dessa återigen rubbade, så snart 

man överskrider denna avdelnings gräns. Att utlägga rutorna på måfå 

medför därför med nödvändighet, att kontrollen över resultatets stabilitet, 

såsom RAUNKIAER utför den, blir obekväm. Särskilt med hänsyn till att 

de valenssiffror, som här eftersträvas, äro beroende av en på förhand 

begränsad ytenhet, blir det nödvändigt att se till, att de undersökta ru- 

torna så vitt möjligt utgöra ett adekvat uttryck för provytan i dess hel- 

het. Detta mål vinnes, om man i stället för ett planlöst utläggande av 

rutorna väljer att ordna dem i ett symmetriskt förband. Det är tydligt, 

att även en ren formationsanalys skulle vinna på en sådan anordning, 

. då härigenom kastens antal bör kunna inskränkas i möjligaste mån, för 

att ett konstant valensförhållande skall uppnås. 

En analys av markfloran på skogsförsöksanstaltens gallringsytor bör 

emellertid utföras så, att valensbestämningen även får betydelse för ar- 

tens täckande förmåga. Framför allt gäller det att kunna till arealen 

uppskatta utbredningen av sådana arter, som förmodas hava en särskild 

betydelse för markbildningen. I våra barrskogar blir det särskilt risen, 

varom detta kommer att gälla, men även andra växtformer, såsom mos- 

sor och lavar, gräs och åtskilliga örter kunna behöva karaktäriseras ur 

denna synpunkt. Man skulle kunna invända, att arealuppgifter lättast 

och säkrast vinnas genom en direkt uppmätning av de olika arternas 

gränslinjer på marken. En dylik uppmätning är emellertid alltid förenad 

med betydande svårigheter, ty även om arterna uppträda i avgränsade 

fläckar, äro dock gränslinjerna mången gång svåra att draga fullt exakt, 

och i flertalet fall är en kartläggning helt enkelt outförbar. Att på nå- 

got objektivt sätt genom kartering bestämma exempelvis den av blåbärs- 
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ris täckta delen av en provyta, om detta ris har en gles och i huvud- 

sak jämn förekomst inom densamma, är som lätt inses praktiskt taget 

en omöjlighet. Man måste alltså utbilda metoden så, att den kan an- 

vändas för alla olika former av utbredning. Undersökningens ändamål 

måste helt naturligt vara att lära känna den av en viss växtart täckta 

arealen och de växlingar i densamma, som till följd av en olika bestånds- 

behandling bliva en följd; som en sak av underordnad vikt måste anses 

att fastställa gränslinjernas förskjutning på marken. Vill man detta, kan 

man ju välja en formation, där gränser äro tydliga, samt på lämpligt 

sätt utmärka dessa och sedermera vid kommande revisioner studera, i 

vilken riktning förskjutningen gått. 

Arealuppskattningen är, som av den föregående framställningen torde 

framgå, i grund och botten en nödvändig följd därav, att man icke kan 

giva rutorna en sådan storlek, att den faktiska valensen hos samtliga 

inom ett givet område förekommande arter exakt uttryckes i siffror. 

Med hänsyn till storleken av den ruta, som jag använt vid mina under- 

sökningar, har det därför för bestämningen av arternas valens visat sig 

nödvändigt att karaktärisera denna fysiognomiskt avgörande egenskap 

på tvenne olika vägar: genom en bestämning både av arternas frekvens- 

procent och av deras arealprocent. De siffror, som härigenom er- 

hållas, giva jämförda med varandra en god bild av arternas utbred- 

ningsförhållanden inom den undersökta provytan. Frekvensprocenten 

angiver sålunda själva spridningen inom det givna området, den är ett 

i siffror omskrivet uttryck för samtliga HULTS frekvensgrader.  Upp- 

träder en art även fläckvis ymnig eller täckande, så låter den sig be- 

stämmas icke blott ur frekvenssynpunkt utan även ur täckningssynpunkt. 

En sådan konstellation i en ståndortsanteckning enligt HULT såsom t. ex. 

»tunnsådd, fläckvis ymnig» kan på detta sätt erhålla ett talmässigt 

uttryck av känd noggrannhet. 

Slutligen har det synts mig önskvärt, att denna enligt RAUNKLERS 

princip utförda markbetäckningsanalys även lämnade en artlista, som 

icke bleve alltför mager. Detta resultat nås såsom förut framhållits 

genom att icke välja en alltför liten ruta för detaljanalyserna. Mina 

undersökningar inriktades därför iförsta hand på utrönandet av den lämp- 

ligaste rutstorleken, varigenom alla ovan anförda önskemål vid stånd- 

ortsuppskattningen bleve så vitt möjligt tillgodosedda. 

Med ledning av den av RAUNKLER gjorda erfarenheten över rutor- 

nas lämpliga storlek ansåg jag mig icke behöva experimentera med 

större ruta än o,; m”. För att emellertid även kunna pröva mindre ru- 

tor lät jag förfärdiga en ram, som gjordes ställbar (fig. 2, 3). Den be- 

står av 4 i genomsnitt kvadratiska mässingsrör, vilka genom att skjutas 
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samman kunna bringas att omfatta rätvinkliga ytor av alla storlekar 

från och med 0,; m? och nedåt; för att bekvämt kunna framställa kvad- 

ratiska ytor av '/s, ”/a '/s, ”/e ”/+ "8, "Is och "10 m? är längden av 
samtliga dessa kvadraters sidor markerad på ramens 4 skänklar. På grund 

av materialet äger ramen en tillräcklig tyngd för att sjunka till marken 

även i ett ganska tätt ristäcke, vilket givetvis är för undersökningen 

Ur Statens Skogsförsöksanstalts saml. Foto. av förf: 

Fig. 2. Den vid markflorans analys använda ramen, ställd på o,; m? och utlagd 

på stålbandet. 
Der fär die Analyse der Bodenvegetation gebrauchte Rahmen auf o.5 m? gestellt und auf das 

Stahlmessband gelegt. 

fördelaktigt. Skänklarna kunna helt löstagas från varandra, så att ra- 

men därigenom blir lättare transportabel. 

I överensstämmelse med vad ovan anförts ha de analyserade rutorna 

utlagts symmetriskt aå alla provytor. De förband som prövats ha i 

regel varit kvadratiska med ett inbördes avstånd mellan rutorna av 2, 

4 eller 8 m. I ett fall har förbandet 2 X 4m. blivit använt. I det kvad- 

ratiska systemet komma rutorna sålunda att representera kvadratiska 
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delar av provytorna om resp. 4, 16 och 32 m'”, i det rektangulära för- 

bandet 2X4 m. rektangulära om 8 m?. Rutornas mittpunkt samman- 

Ur Statens Skogsförsöksanstalts saml. Foto. av förf. 

Fig. 3- Den vid markflorans analys använda ramen, hopskjuten till o,r m?. 

Der fiir die Analyse der Bodenvegetation gebrauchte Rahmen, auf o,l m? zusammengeschoben. 

faller med mittpunkten för de ytor, för vilka de vid den floristiska ana- 

lysen få bilda ett uttryck. Av de möjliga rutstorlekarna har jag vid 

mina försök hittills endast använt sådana om o0.s och o,: m?. Av dessa 

har den förstnämnda visat sig äga vissa företräden, speciellt i våra moss- 

och bärrisrika barrskogstyper. 

De för varje fall gällande taxeringsprocenterna låta sig sålunda lätt 

beräknas. Vid användande av ett 4 och 8 m:s kvadratförband och en 

0,s m”:s ruta bli resp. 3,1235 och 0,78125 0, med förbandet 2 x 4 m. och 

2 Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 1915. 
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samma rutstorlek 6,25 20 av den areal undersökta, för vilken uppskatt- 

ningen gäller; användas 2 och 4 m:s kvadratförband och en ruta om o,r 

m” bli taxeringsprocenterna resp. 2,5; och o,625. Nu nämnda kombi- 

nationer äro de, som förekommit vid mina undersökningar. 

För att åstadkomma ett symmetriskt förband för rutorna har jag gått 

tillväga på följande sätt. I de fall, då provytorna utgjort rätvinkliga 

figurer, indelades två motsatta sidor i 2 eller 4 m. långa stycken. Skär- 

ningspunkterna numrerades i löpande följd å varje gränslinje för sig. 

Mellan de punkter, som erhållit samma nummer, sträcktes ett stålband. 

För att detta skulle kunna utföras så noggrant som möjligt, uppstakades 

i allmänhet tvärlinjerna på förhand. Därefter utlades ramen på varannan 

eller var fjärde meter av stålbandet så, att meterstrecket blev liggande 

i ramens mittpunkt och mittpunkterna på ramens motsatta sidor föllo på 

bandet (fig. 2). Dessa mittpunkter finnas markerade på de 4 skänklarnas 

innerkant, och ramen kan sålunda orienteras mycket exakt. I det fall, 

då provytorna utgjorts av oregelbundna figurer, har jag valt en av två 

mot varandra vinkelräta sidor som baslinje och med tillhjälp av vinkel- 

trumma stakat ut ett mot denna linje vinkelrätt system med det fast- 

ställda avståndet mellan linjerna. Det har naturligtvis icke kunnat und- 

vikas, att stammar kommit in i linjernas sträckning. Stålbandet har 

då dragits fram till hindret och utlagts på nytt på andra sidan av detta 

utefter den utstakade linjen. Likaledes inträffar det, som lätt inses, ej 

så sällan, att stammar till större eller mindre del falla inom vissa rutor. 

I sådana fall har jag måst nöja mig med att okulärt bedöma rutstor- 

leken, då det skulle ha varit alltför tidsödande att taga isär ramen och 

för att låta den fatta om stammen. Att undersökningens noggrannhet 

härigenom icke rönt något menligt inflytande är dock säkert. 

Här torde vara lämpligt att fästa uppmärksamheten på förhållandet 

mellan provytans storlek och storleken av den yta, för vilken forma- 

tionsanalysen i själva verket gäller. Vid användandet av ett 4 m:s kvad- 

ratförband kunna dessa båda ytor bringas att sammanfalla endast un- 

der den förutsättningen, att provytan är rätvinklig och arealen jämnt delbar 

med 16, är förbandet 2 X2 m. måste denna vara jämnt delbar med 4. Är 

detta icke händelsen, måste formationsanalysen komma att gälla för en areal, 

antingen något större eller också något mindre än själva provytan, bero- 

ende av huru många rutor man beslutar sig för att undersöka. Jag 

har i allmänhet gått så tillväga, att jag utlagt rutor även på den av 

provytans gränslinjer, som valts som bas. Hälften av dessa rutor kom- 

mer sålunda att ligga utanför ytgränsen, och undersökningsresultatet hän- 

för sig därför i dylika fall till ytor, något större än själva provytorna. 

Denna skillnad blir naturligtvis ändå större, om förbandet utökas till 8 
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m. i kvadrat och lägges så, att rutor fortfarande falla på baslinjen. Det 

torde även utan vidare inses, att det med ett kvadratiskt förband aldrig 

är möjligt att bringa den verkligen skattade arealen att sammanfalla med 

provytans, om denna senare utgöres av en oregelbunden, snedvinklig 

figur. Men det torde också vara klart, att den fullständiga överensstäm- 

melsen i storlek mellan dessa båda ytor är en sak av underordnad vikt, 

då vegetationen på båda sidor om ytgränsen är densamma. Vill man 

uppnå en överensstämmelse, skulle man för varje särskilt tillfälle nödgas 

använda olika förband, kanske även med ojämna metertal, vilket givet- 

vis gör undersökningen i fältet mera tidsödande utan motsvarande vinst. 

Av vikt är däremot, att man vid revision av provytorna använder sam- 

ma förband, utlagt så, att det verkligen blir en och samma areal, som 

för varje gång undersökes. — Slutligen bör påpekas, att rutor, som fal- 

lit på provytornas hörnpunkter i allmänhet blivit lämnade utan avseende 

vid undersökningen. Dessa hörn äro nämligen markerade genom djupa 

diken i marken, varför växttäcket på dessa punkter blivit avsevärt rub- 

bat eller fullständigt förstört. 

Den floristiska analysen av rutorna har utförts på ett ingående sätt. 

Jag har sålunda bemödat mig om att erhålla en fullständig bild av vege- 

tationen och har därför ägnat lika stor uppmärksamhet åt bottenskiktets 

lifsformer (mossor och lavar) som åt den högre floran". För varje ruta 

har upprättats en fullständig artlista. Frekvensprocenten för de olika 

arterna låter sig med ledning av det så erhållna materialet lätt beräknas. 

Detta tal ger otvivelaktigt ett mycket gott uttryck för arternas spridning. 

Om man exempelvis på en 50 ars yta, undersökt med o,; m:s?” rutor, 

kunnat fastställa en frekvensprocent av 50 för en viss art, så betyder 

alltså detta, att denna art i ett eller flera exemplar måste finnas inom 

halva antalet rutor om o,; m”, i vilket ytan kan tänkas uppdelad, i detta 

fall sålunda i 5,000 rutor. Säkerheten av denna slutsats beror dock 

naturligtvis på storleken av det fel, varmed frekvenssiffran är behäftad. 

Arealprocenten har jag sökt fastställa genom att i varje särskilt fall 

uppskatta, huru stor del av rutorna arterna täcka. Man kan ju tillvita 

metoden att i denna punkt icke vara fullt fri från subjektiv åskådning, 

och att resultatets värde därav skulle förringas. En dylik anmärkning 

är dock icke berättigad. Det erbjuder naturligtvis icke så särdeles stor 

svårighet att bedöma den täckta delen av en halv kvadratmeter, om 

man icke har mycket stora fordringar på bestämningens exakthet. För 

att icke för mycket inveckla frågan har jag därför på förhand bestämt 

1 Mossorna ha benäget granskats av lektor H. W. ARNELL, lavarna av lektor G. O. 

MALME samt /ieracium-arterna av dr H. DAHLSTEDT, vilka herrar jag härmed får betyga 

min tacksamhet. 
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mig för att endast uppskatta fjärdedelar av rutorna, vilket på grund 

av deras utläggning faller sig synnerligen lätt (jfr fig. 2). Genom stål 

bandet äro de nämligen alltid delade i tvenne hälfter, och att sedermera 

efter ögonmått halvera dessa är synnerligen enkelt. Om arterna över 

huvud taget skola komma i fråga vid arealbedömningen, måste de sålunda 

täcka närmare '/+ av rutan; mindre delar har jag icke ansett mig kunna 

uppskatta. Metoden får naturligtvis härutinnan sin begränsning i så 

måtto, att arealsiffrorna alltid bli för låga; den areal, som undandrar 

sig uppskattning, är i vissa fall rätt avsevärd. Anser man det erfoderligt 

att nedbringa den ouppskattade arealen till ett minimum, får man mäta 

med finare mått, eller med andra ord uppskatta så små delar av rutorna 

som möjligt. 

De täckningssiffror, med vilka jag räknat, äro sålunda 1 a, 2/a, ar Och 

Arter med täckningsgrad hava därför i mina anteckningar bifogats någon 

av dessa siffror. Då emellertid den täckta arealen sällan exakt utgör 

2/,, 2/4, 2/4 eller "/s av rutan, har jag förfarit så, att arterna erhållit den 

täckningssiffra, som kommer den verkligt täckta arealen närmast. Upp- 

skattningen blir sålunda antingen något för hög eller något för låg, men 

metoden är i detta avseende fullständigt tendensfri, varför resultatet icke 

på ensidigt sätt influeras av ett dylikt tillvägagångssätt. Täckningssiff- 

rorna måste naturligtvis uträknas i varje skikt för sig; här dock endast 

bottenskiktet och fältskiktet. Inom samma ruta kunna därför mycket väl 

tvenne arter erhålla täckningssiffran 2/,. Arealprocentens beräkning enligt 

det på detta sätt hopbringade materialet är lätt utförd. 

Vid upprättandet av rutornas artlistor har hänsyn tagits uteslutande 

till exemplar eller skottdelar av exemplar, som varit rotfästa inom ramen. 

Metoden har på detta sätt tillämpats av RAUNKLER uteslutande för »helt 

örtartade» växter (ettåriga arter och sådana, som övervintra under jord). 

Vid behandlingen av de fleråriga vintergröna örterna, ris, buskar och 

träd har han emellertid gått tillväga något annorlunda. Dessa växter 

ha upptagits i listorna, såvida de överhuvud taget haft övervintrande 

skott eller 'skottdelar innanför ramen. Detta senare förfarande, som 

naturligtvis blir en nödvändighetsåtgärd, om man arbetar i mycket täta 

formationer, exempelvis i ett slutet ljungtäcke, hade kanske varit att före- 

draga särskilt vid bestämningen av arealprocenten. Emellertid ha de 

arter, vars täckningsgrader jag sökt fastställa, icke utmärkt sig för en så 

stor täthetsgrad, att det stött på svårigheter att avgöra, vilka som vuxit 

innanför ramen, och vilka som vuxit utanför denna. Det har därför synts 

mig bättre att konsekvent genomföra en och samma princip, när nu detta 

låtit sig göra. 

Genom att vid den floristiska analysen av rutorna även beakta vissa 
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biologiska företeelser kan man mången gång skaffa sig möjligheter att 

bedöma det tillstånd av utveckling, i vilket floran befinner sig inom 

beståndet. Särskilt i sådana fall, då slutenheten är stor och floran på 

grund härav är sparsam, kan det vara av intresse att anteckna, om ar- 

terna komma till blomning eller icke. Häri har man i viss mån en in- 

dikator på beståndsljusets styrka. Mången gång torde man även kunna 

skaffa sig goda hållpunkter för bedömandet av de fleråriga arternas ut- 

bredning till vegetationslösa delar av marken genom att observera, huru 

ofta de uppträda som grodd- eller årsplantor i rutorna. Med stöd av 

dessa anteckningar skulle man sålunda kunna fastställa arternas blom- 

ningsprocent och groddplantsprocent, vilka som sagt under givna yttre 

förhållanden kunna vara av vikt att känna. 

Ännu en sida i markflorans utveckling, som särskilt vad risen beträf- 

far är av stor betydelse att fastställa, är frodighetsgraden. Risens 

mer eller mindre frodiga utveckling influerar nämligen mycket starkt på 

humusbildningen. Såsom uttryck för frodigheten har jag sökt bestäm- 

ma deras maximala medelhöjd inom provytorna på sådant sätt, att jag 

inom varje ruta med tillhjälp av en graderad käpp uppmätt de högsta 

exemplaren av alla anträffade ris; även andra arter kunna naturligtvis 

göras till föremål för en liknande undersökning. En felkälla vid be- 

dömandet av frodigheten efter höjden ligger emellertid däri, att höjden 

i någon mån influeras av risens ålder. För att bliva fullt exakt måste 

sålunda höjdbestämningen åtföljas av en åldersbestämning; av praktiska 

skäl har jag emellertid måst avstå från en dylik. Den bör även sak- 

löst kunna undvaras, då det gäller att jämföra ristäcket på provytor, 

som ligga i omedelbar närhet av varandra inom samma bestånd, där 

någon olikåldrighet för risen med säkerhet icke behöver förutsättas. 

Det torde av den ovan givna framställningen framgå, att vad den 

floristiska analysen i första hand måste lägga största vikten, är utrönan- 

det av de olika arternas frekvens- och arealprocenter samt i vissa fall 

även av deras frodighetsgrad. Det är dessa tre, vad jag skulle vilja kalla 

fysiognomiska faktorer, som gjorts till föremål för denna undersök- 

ning. 

Materialets behandling. 

Frekvens- och arealprocenter och givetvis även de uträknade maxi- 

mala medelhöjderna representera icke några exakta värden utan äro 

behäftade med ett större eller mindre fel. Såväl vid en jämförelse mel- 

lan olika provytor som framförallt, då det gäller att bedöma vegetatio- 

nens förändringar inom ett och samma område, måste därför detta fel 
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vara känt till sin storlek, för att riktiga slutsatser skola kunna dragas. 

I de fall, då jag ansett det vara av intresse att bestämma felets storlek, 

har jag därför undersökt detta enligt den minsta kvadratmetoden. Där- 

vid har jag förfarit på följande sätt. De undersökta provytorna med deras 

rutsystem ha uppritats på rutpapper, och detta underlag har duplicerats 

i erforderligt antal exemplar. Rutorna gåvos en löpande numrering 

över hela ytan — på varje tvärlinje fingo rutorna på baslinjen det 

lägsta numret. Genom att även giva rutanalyserna i anteckningarna en 

motsvarande numrering kunde utan svårighet på underlaget för varje 

ruta utmärkas de arter, vilka där anträffats. För större överskådlighets 

skull har emellertid varje art förts på ett särskilt underlag för sig. Fö- 

rekomsterna utmärktes med ett kors, och samtidigt infördes även areal- 

siffror och i fråga om risen även höjdsiffror. Materialet blev på detta 

sätt lätt tillgängligt för bearbetning. 

Vid undersökningen av medelfelet har jag i allmänhet indelat rutorna 

i 10-talsgrupper. Varje tionde ruta i den löpande numreringen upp- 

söktes och av alla tillsamman bildades en grupp, för vilken frekvens- 

och arealprocenter samt för risen medelhöjder beräknades. Med dessa 

10-talsgrupper som varianter undersöktes felet på de för hela provytan er- 

hållna värdena. Användandet av 10-talsgrupper medför ur rent praktisk 

synpunkt den fördelen, att den i och för sig mycket tidsödande mate- 

matiska behandlingen blir lättare. 

Vid gruppindelningen måste alltid behörig uppmärksamhet fästas där- 

vid, att densamma utföres på ett sådant sätt, att varje gruppvariant i 

lika hög grad representerar provytan i dess helhet. Gör man icke detta, 

kunna varianterna själva bli behäftade med ett onödigt stort medelfel, 

och detta medför i sin tur, att de felgränser man önskar bestämma bli- 

onödigt vida. Om arterna hade en fullt harmonisk fördelning över hela 

provytan, så vore därför det sätt, på vilket gruppindelningen utfördes, 

av mera underordnad vikt. Å de i det följande behandlade provytorna, 

vilka utgjorts av rätvinkliga figurer, har uppdelningen i 10-talsgrupper 

efter den löpande numrering på rutorna, som ovan omnämnts, i det stora 

hela utfallit mycket tillfredsställande. De till varje grupp hörande ru- 

torna komma nämligen att ligga på ett diagonalt system av inbördes 

parallella linjer med samma avstånd från varandra. Grupperna få där- 

för en likformig fördelning över hela provytan. 

Då provytorna utgöras av oregelbundna figurer, ger emellertid en efter 

samma grunder utförd uppdelning av materialet på 10-talsgrupper ej ett 

lika gott resultat. Någon likformighet i gruppernas fördelning över prov- 

ytan uppnås nämligen icke, och gruppvarianterna komma alltså att skilja 

sig mer från varandra. I dylika fall bör man därför utföra gruppindel- 
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ningen efter andra principer. Man kan, såsom i det följande även gjorts, 

"bilda grupper genom att sammanföra vissa tvärlinjer med varandra, 

exempelvis var 4:de. Materialet blir då endast uppdelat i fyra grupper 

(jfr sid. 57), vilka dock var för sig ge ett betydligt bättre uttryck för 

provytan i dess helhet. För att en indelning i 10-talsgrupper då skall 

låta sig utföra med lika gott resultat, är det nödvändigt att företa en 

omnumrering av rutorna: man låter varje nummer bestämmas av rutans 

läge i höjd- och sidled — sålunda utan att provytans gränslinjer till- 

mätas någon betydelse — såsom framgår av fig. 4. De två olika 

NS 
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Fig. 4. a. På grundval av en från vänster löpande numrering av rutorna ha 1o-tals- 
grupper bildats. Den punkterade linjen utmärker en antagen artgräns. Av den första 10- 
talsgruppens 17 rutor falla II inom artgränsen, av den 5:tes 16 däremot blott 4. Grupp- 
varianterna bli sålunda mycket olikvärdiga. 5. Rutornas nummer bestämmas här av deras 
läge i höjd- och sidled, och 10-talsgrupperna bli på grund härav mycket likvärdiga. Så väl 

den 1:sta (18 rutor) svim den s5:te (17 rutor) ha 10 rutor inom artgränsen. 

a. Nach einer von links laufender Numerierung der Quadrate wurden Zehnergruppen gebildet. Die punk- 
tier:e Linie bedeutet eine angenommene Speziesgrenze. Von den 17 Quadraten der 1. Zehnergruppe liegen 11 
innerhalb dieser Grenze, von den 16 der s5:ten dagegen nur 4. Die Gruppenvarianten sind also sehr un- 
gleichwertig. 4. Die Nummern der Quadrate sind hier durch die Lage derselben im rechtwinkligen Ordina- 
tensysteme bestimmt. Die Bildung von Zehnergruppen fiel hier mehr gleichwertig aus, sowohl dier. (18 Qua- 

drate) als die 5. (17 Quadrate) haben 10 Quadrate innerhalb der Speziesgrenze. 

numreringsprincipernas inverkan på gruppvarianternas likformighet fram- 

går tydligt vid en jämförelse mellan de här framställda fallen. Artens 

tänkta utbredning inom provytan markeras av den punkterade linjen. 

Med löpande numrering kommer av den 1:sta gruppvariantens 17 rutor 11 

stycken inom artgränsen, av den s5:tes 16 rutor däremot endast 4. Efter 

den andra numreringsprincipen falla av den 1:sta gruppvariantens 18 rutor 

10 stycken inom artgränsen och av den s:tes 17 rutor likaledes 10 stycken. 

Gruppvarianterna äro här mera lika, och medelfelets numeriska värde 

blir på grund härav mindre. I realiteten blir det dock alltid svårt att 

utföra gruppindelningen fullt idealiskt. Detta har till följd, att de ut- 

räknade medelfelen kunna anses vara något för stora; de funna medel- 

talen äro sålunda något säkrare, än vad den matematiska behandlingen 
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givit vid handen. Blott man beaktar, att man vid undersökning av 

arternas  frekvens- och arealprocenter inom en och samma provyta för 

varje gång utför gruppindelningen på samma sätt, så erhåller man som 

lätt inses med varandra fullständigt jämförbara resultat. 

De analyserade provytorna. 

De provytor, vilkas markflora jag sökt analysera enligt den ovan 

skildrade, modifierade RAUNKIZERSKA metoden, äro 12 till antalet. Av 

dessa undersöktes n:o 14: II å Ombergs kronopark, Östergötland, 

128: I—III, 130: I—II å Hessleby kronopark, Småland, samt en tillfäl- 

lig, å myrområdet av Kulbäckslidens försöksfält i Västerbotten uppmätt 

yta om 40 ar sommaren 1913; de återstående n:o 57: I—II, 38: I—II 

och 59, samtliga belägna på Aktiebolaget Ljusne—Voxna tillhöriga sko- 

gar vid Voxna i Hälsingland, hava undersökts under sommaren 1914. 

På grund av det tidsödande arbetet med materialets behandling har den 

ovannämnda myrytan samt ytan n:o 58: I—II måst utlämnas i denna 

framställning. 

Provytan 14: II å Ombergs kronopark. 

Provytan 14: II ingår i en serie av fem stycken gallringsytor, vilka 

år 1903 utlades i ett då 32-årigt kulturbestånd (klimpplantering med 

knippen) av gran. Beståndet hade förut genom revirförvaltningens för- 

sorg enkelställts, varvid omkring 67 70 av kubikmassan uttogos, och 

torde ursprungligen ha hållit omkring 8,400 stammar pr hektar. Även 

efter denna kraftiga gallring var dock beståndstätheten mycket stor. 

Den ifrågavarande provytan gavs en storlek av 24 ar (40 Xx 60 m.) 

och ägde, då den första gången år 1910 behandlades av skogsförsöks- 

anstalten, pr hektar ett stamantal av 2,800, en kubikmassa av 361,9 m”, 

en grundyta av 39,,s m”. Den underkastades då en svag låggallring, 

varvid 10 20 av kubikmassan uttogos; stamantalet nedsattes till 2,121 och 

grundytan till 39,95 m”?, allt per hektar räknat. Det kvarvarande bestån- 

dets medelhöjd var 16 m., vilket antyder en hög växlighetsgrad; be- 

ståndet skulle komma att hänföras till den andra bonitetsgraden för gran. 

Marken är ock mycket god. Den täckes av ett tunt förnalager, under 

vilket kommer ett 20 cm. mäktigt mullskikt och därunder ett omkring 

50 cm. djupt gruslager, vilande på fast berg. På grund av beståndets 

täthet funnos ännu 1913, då markfloran analyserades, stora kalfläckar, 

endast täckta av barr och ris. För analysen användes ett mycket tätt 

förband (2 X 2 m.) och rutor om o,r m”; de undersökta rutorna voro 

icke ;' mindre än 647 1 antal (jfr. fig. 5) och galla för en.25,88 ar Stor 
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yta; hörnrutorna ha utelämnats. Frekvensprocenterna — de enda, som 

beräknats — ha även undersökts med stöd av ett 4 m:s kvadratförband, 

bildat så, att varannan tvärlinje uteslutits och på de återstående endast 

varannan ruta beaktats. Detta förband innehåller endast 172 rutor och 

gäller för en areal av 27,s2 ar. Medelfelen ha beräknats med tillhjälp 

av materialets uppdelning i 10-talsgrupper efter en från höger införd 
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ildeoe68v0e0Ze0e000009 00 0Ze0JZ00 0000 000 dl: 

i Nye Neve es 8 0 & & o s « oe olen oas | 

TREK ETERN OR I OA NOE IE 

i oo8eoeoorv ooo 00o 000000 000000 09: 

MU RTLETETTRET TSV CET TER I OEI ITITE AE 

' ET REERETETETETETRTETETTTTRIIOEI 

FERREIRA EE EE 

' NAT RT TeKSLO 0. /0:10.00 0.0 6 6 SÄETASKAKSE ES ARSA | 

SLET RR ITC TETROR AE 

' oo8e00090860000o00 000 080000 000000. i 

SEEK ERITCT-OEPETTRT- CET TITITICIETIE 

Lo sne a ski säd rn RR RE 

öh. 4) MD dh Q DD 0) MM 0 49) 0 

Ån oh ön om Jag jon jon ol rr VN JE Ae KR AR or AA VE DD AR AN SV JNA FN) VN JR JD DAN, SELSAA < OR LA [00 VN 

Fig. 5. Provytan 14: II, 24 ar (60 X 40 m.). Punkter och ringar tillsammans beteckna 
förbandet 2 X 2 m., ringarna enbart förbandet 4 X 4 m. Det första (647 rutor) hänför sig 
till en yta av 25,88 ar, begränsad av en fin, heldragen linje, det sista (172 rutor) till en yta av 
27,3;2 ar, begränsad av en streckad linje utanför proVytans gränser. Av de diagonala linjerna 
anger den heldragna den $5:te 10-talsgruppen i det tätare förbandet, den streckade den 1:sta 10- 

talsgruppen i det glesare. Rutstorleken är O,r m?. 

Probefläche 14: II, 24 ar (60 X 40 m). — Punkte und Kreise bilden zusammen den Verband 2/2 m, die 
Kreise fir sich den Verband 4/4 m. Esterer enthält 647 Quadrate die eine durch eine ausgezogene feine 
Linie angegebene Fläche von 25.gg ar gelten, letzterer 172 Quadrate und bezieht sich auf eine Fläche von 
27,82 ar, die durch die gestrichelte Linie begrenzt ist. Von den diagonalen Linien fasst die ausgezogene die 
Quadrate der finften Zehnergruppe des ersteren Verbandes zusammen, die gestrichelte dagen die erste Zeh- 

nergruppe des letzteren Verbandes. Grösse der Quadrate o,, m?. 

löpande numrering av rutorna. . På grund av hörnrutornas uteslutande 

erhålla gruppvarianternas linjer ett något oregelbundet förlopp, vilket 

dock i detta fall torde vara av underordnad vikt för resultatets riktighet. 

Den första ståndsortsanteckningen från provytan utfördes av skogs- 

avdelningen 1910. Därvid upptecknades följande ymnighetsgrader: örter 

och gräs tunnsådda, mossor strödda, övriga biologiska typer saknades 

fullständigt. År 1912 kompletterades dessa anteckningar med en art- 

lista. Av 13 här namngivna örter och gräs, vilka alla återfinnas i 
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tab. I', erhöllo endast ÖOvxalis och Viola Riviniana beteckningen tunn- 

sådd, Anemone Hepatica uppträdde tunnsådd — enstaka, alla övriga en- 

staka. Av mossorna erhöllo Hylocomium triquetrum och delvis även ZH. 

proliferum frekvensbeteckningen tunnsådd, övriga arter funnos endast en- 

staka. Att floran i nämnvärd grad skulle hunnit förändra sig till föl- 

jande år är knappast antagligt. Den noggranna undersökning, som det 

täta förbandet 2X2 m. ovillkorligen medförde, har ju dock, som av 

tabellen framgår, konstaterat en ovanligt stor artrikedom. Ej mindre än 

61 ' arter, därav 33 högre växter, 27 mossor och 1 lav antecknades 

inom rutorna. Utom dessa förekommo Ajuga pyramidalis, Galium bore- 

ale, Urtica dioica, Rosa sp., Polypodium vulgare och Polystichum spi- 

nulosum.” Oaktat sålunda antalet högre växter är stort, så spela de i 

förhållande till mossorna en fullständigt underordnad roll. Detta bely- 

ses bäst därav, att de fullständigt saknades på icke mindre än 265 av 

de 647 rutorna eller i det närmaste 41 fo. Den enda högre frekvens- 

procent som förekommer äger ÖOvxalis (43,12 I 1,77), men fysiognomiskt 

sett kan den knappast ändock erhålla högre ymnighetsgrad enligt HULT 

än tunnsådd, möjligen dessutom fläckvis strödd. Den okulära bedöm- 

ningen försvåras i hög grad därav, att de högre växternas utbredning 

inom provytan är mycket ojämn; deras fysiognomiska roll blir natur- 

ligtvis mindre, om de såsom här är fallet till stor del utgöras av groddplantor. 

Provytan är tydligen efter beståndets utglesande utsatt för en livlig 

kolonisation från de högre växternas sida. En omedelbart utanför 

ytgränsen befintlig lucka i beståndet hyser nämligen en rik markflora, 

vilken genom gallringen på ytan erhållit möjlighet att dit invandra. 

Huru denna invasion i ett enstaka fall gestaltar sig visar fig.6. Oxalis är 

här under stark framryckning mot ytans nedre gräns och uppträder 

åt detta håll nästan uteslutande som groddplantor eller sterila exemplar. 

1 I denna liksom alla följande frekvenstabeller finnas i särskilda kolumner uppgifter för 
artantal, antal rutor, i vilka resp. arter observerats (antal förekomster) frekvensprocent (17), 
dess medelfel (22) samt, för att underlätta jämförelsen mellan olika arters medelfel, varje 

100 271 

medelfel i procent av medeltalet 6 7"). I de fall, då analysen samtidigt utförts med ett gle- 

sare förband, alltså med färre varianter, finnes ännu en kolumn, upptagande den storlek de 

nya medelfelen (2z2,) skulle erhålla enligt sannolikhetskalkylen. Medelfel (2n, mm,) beräknade 

på olika antal varianter (2, = förhålla sig nämligen omvänt som rötterna ur resp. vari- 

antantal ; alltså 22, : 22 = Vv : VZ och Ul, = Van. I arealtabellerna angivas antalet av 
2 

de rutor, som resp. arter täcka, den med ledning därav beräknade arealprocenten, dess medelfel, 

dettas storlek i 27 av medeltalet, samt då undersökningen även grundar sig på olika variant- 

antal, de enligt ovan angivna grunder beräknade teoretiska medelfelen för det mindre. I vissa fall 
ha dessutom för risen den maximala medelhöjden beräknats och dess fel undersökts. — I 
alla tabeller ha för enkelhetens skull under beteckningen »buskar» sammanförts såväl typiska 
buskar som grodd- och ungplantor av träd. 

> Ståndortsanteckning enligt HULTS princip har för jämförelses skull upprättats över alla 
undersökta ytor. 
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Det är dessa glest uppträdande individ, som bidraga till att giva fre- 

kvensprocenten en storlek, vilken man med stöd av en okulär uppskatt- 

ning knappast skulle våga anataga. Den anförda figuren visar även en 

annan sak. Med det täta förband, som använts, får man en mycket 

god bild av artens verkliga utbredning inom provytan; för allmännare 

arter åtminstone möter det icke någon svårighet att med ledning av ett 

sådant underlag uppdraga en ganska noggrant markerad gränslinje. 

tatt 

+ 

+ 

Fig. 6. Utbredningen av Oxalis Acetosella å provytan 14: II. 
Verbreitung von Oxalis Acetosella innerhalb der Probefläche 14: II. 

& Fertila exemplar. (Fertile Exemplare.) 
Sterila » (Sterile a ) 

OQO Groddplantor. -(Keimpflanzen.) 

+ Exemplar utan närmare angiven karaktär. (Exemplare ohne näher angegebenen Charakter-) 

De arter, som giva markfloran sin egentliga prägel, äro att söka bland 

mossorna. Deras antal är ju också betydande (27 stycken), och av dessa 

äga åtminstone 5 — Hylocomium  triquetrum, proliferum, parietinum, 

Mnium undulatum och Plagiochila asplenioides — en jämn spridning över 

hela ytan. Fysiognomiskt framträdande i någon högre grad äro dock 

endast de tvenne första av dessa. | 

Den samtidigt utförda analysen enligt 4 m:s kvadratförband nedsätter 

arternas antal till icke fullt ”/, av de med det tätare förbandet funna 

(38 stycken, därav 19 kärlväxter, 18 mossor och 1 lav). Frekvenspro- 

centerna erfara dock i realiteten ingen ändring och äro i flera fall, sär- 

skilt beträffande mossorna, så gott som identiska. Även då avvikelsen 

såsom t. ex. för Mnium affine synes väl stor, betyda de båda frekvens- 
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siffrorna i själva verket samma sak, då deras av medelfelen betingade 

gränser gripa långt över varandra. Den enligt sannolikhetslagarna an- 

tagliga variationsvidden ligger nämligen 1 så väl plus- som minus- 

riktning inom 3 gånger medelfelet. 

Pyrovylsserien 130 å Hessleby kronopark. 

De båda till denna provyta hörande avdelningarna utlades år 1908 

i medelålders mossrik tallskog av den typ, som hör till de allmännaste 

företeelserna i våra skogar. Terrängen är plan och ligger 180 m. över 

havet, marken utgöres av en blockrik morän och är något fuktig. Det 

intill 5 cm. mäktiga humuslagret har en mer eller mindre utpräglad ka- 

raktär av råhumus, under detta följer ett c:a 7 cm. djupt blekjords- 

skikt och mellan detta och den ovittrade moränen ett föga mäktigare 

rostjordslager; marken är alltså en typisk moränskogsmark. Beståndet 

å avd. I var vid ytornas anläggning 61 år, å avd. II 6 år yngre. Den 

förra avdelningen låggallrades starkt år 1908, den senare ljushöggs; av- 

sikten med provytan är att åstadkomma en jämförelse mellan gallring 

och ljushuggning. Om marktlorans sammansättning vid tiden för ytor- 

nas anläggning föreligga icke några detaljerade uppgifter, endast de bio- 

logiska huvudtypernas frekvens antecknades. Av dessa anteckningar 

att döma synes någon skillnad mellan de båda avdelningarna icke ha 

förekommit: buskar (en) anges för rikliga, bärris strödda, gräs och örter 

strödda och mossor ymniga. 

Avd. I. Ytan, som är 26 ar stor (65 x 40 m.), innehöll vid anlägg- 

ningen 1,357 stammar med en kubikmassa av 278,: m” och en grund- 

yta av 32,7 m”. Av stammarna utgallrades omedelbart 366 stycken 

(26,93 70), varigenom kubikmassan nedsattes med 25,1 m” (9.02 90 ) och grund- 

ytan med 3,; m” (10,90). Alla uppgifter hänföra sig till 1 hektar. Be- 

ståndet har god växt och hör till bonitet o,38 enligt MAASS. 

Markfloran på denna yta har endast varit föremål för en frekvensun- 

dersökning. Därvid hava använts rutstorlekar dels på o,; och dels på 

o,: m” samt i båda fallen ett 4 m:s kvadratförband; för den förstnämnda 

rutstorleken har även ett 8 m:s kvadratförband prövats. 

Rutsystemets anordning framgår av fig. 7. Med det tätare förban- 

det ha analyserats 185 stycken rutor, med det glesare 52. Den areal, 

för vilken undersökningen i verkligheten gäller, är i förra fallet 29,6 i 

det senare 33,28 ar. MNumreringen på rutorna är löpande från höger; 

om gruppindelningen gäller vad som sagts under provytan 14 : II. Såsom 

framgår av tab. II har analysen, utförd med o,; m.”:s rutor och ett 

4 m:s kvadratförband, givit ett artantal av 47 (36 högre växter och 11 

mossor). Arter, som undandragit sig uppskattning, voro endast Mono- 



MARKFLORANS ANALYS PÅ OBJEKTIV GRUND. 3 I 
. 

tropa hypopitys, Solidago virgaurea, Pimpinella saxifraga (ett individ) och 

Salix nigricans, av mossor dessutom Däicranum majus.  Artlistan kan så- 

oe oo 0 

eo 0 0 0 ee oo ee oo ov 
XY 

NX 

Oo e o 8 0 
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e 0 oo 0 .0 0 0 9 0 
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o ee 0 

[0] 

LJ 

(0) 

LJ 

(0) 

LJ 

(0) 

LJ 

press mee ee er mere rss -sser rs rr rr Lr LA 

Fig. 7. Provytan 130:1, 26 ar (65 X40 m.). Samtliga punkter och ringar bilda förbandet 
4X4 m. (185 rutor), ringarna enbart förbandet 8 x 8 m. (52 rutor). Av linjerna utom yt- 
gränsen anger den heldragna gränsen för den areal (29,6 ar), för vilken förstnämnda förbandet 
gäller, den streckade gränsen för den areal (33,28 ar), till vilken undersökningen enligt 8 m:s 
kvadratförband hänför sig. Av de diagonala linjerna betecknar den heldragna den 4:de och 
den streckade den 8:de gruppvarianten i det förstnämnda förbandet. Numreringen av rutorna 

är löpande från höger. 

Probefläche 130 :1I, 26 ar (65X40 m). Punkte und Kreise bilden den Verband 4/4 m (185 Quadrate), die 
Kreise fär sich den Verband 8/8 m (52 Quadrate). Von den Linien ausserhalb der Flächengrenze begrenzt 
die ausgezogene das Areal (29,7; ar), auf das sich der erstgenannte Verband bezieht, die gestrichelte das Areal 
(33,08 ar), fär welches der letztgenannte Verband gilt. Von den diagonalen Linien bezeichnet die aus- 
gezogene die 4. und die gestrichelte die 8. Gruppenvariante (Zehnergruppe) des ersteren Verbandes. Die Nu- 

merierung der Quadrate von rechts laufend. 

lunda betraktas såsom ganska fullständig. VWVegetationens prägel be- 

stämmes i första hand av det ymniga mosstäcket, huvudsakligen bildat av 

våra allmännaste skogsmossor Hylocomium parietinum, H. prolifenum och 

Dicranum unduilatum.  Polytrichum commune förekom strödd i mindre 

fläckar. Av de högre växterna komma endast Linnea, Myrtillus, Maj- 

anthemum och Trientalis upp i några högre frekvensgrader enligt 

HULT: Myrtillus fläckvis riklig för övrigt tunnsådd, Linnea strödd, 

i mindre fläckar riklig, Majanthemum strödd över hela provytan, 

fläckvis riklig samt Zrzientalis likaledes jämnt spridd, fläckvis strödd. 

Om Vaccinzum har antecknats, att den i en mindre del av ytan uppträd- 



TORSTEN LAGERBERG. 

"W
U 

50
 

3
H
I
J
J
O
J
S
I
N
Y
 

”
F
U
I
U
J
P
I
I
Q
S
U
J
A
H
R
I
I
J
 

— 
"I
 

:O
ÉI
 

VU
PI
AA
OL
Id
 

to
'Q
I 

or
g 

+
 

|
 

IV
 

tI
 

6
 

p
s
o
d
O
w
o
d
u
 

a
d
u
o
w
s
u
p
 

S
j
 

S
E
 

L
z
 

g
e
l
 

£
6
:
€
 

+
 

S
o
S
 

0
0
1
 

e
t
t
 

"
B
e
d
o
s
n
a
 

S
I
J
e
]
U
S
I
L
I
 

LS
S 

Lö
r 

g
ö
t
 

le
gb
e 

tt
 

(Ä
R 

D
E
 

E
R
R
I
N
 

4
3
 

F
ä
 

w
n
i
o
n
g
 

w
ä
n
w
u
s
y
u
e
l
e
n
 

Z
I
 

s
g
 

E
E
E
 

(
S
I
n
e
 

I
s
)
 

T
I
O
 

R
s
 

=
>
 

2
 

=
 

| 
2
 

R
R
 

E
N
S
E
 

€ 
S
S
 

UU
Ag
DA
DJ
I 

Ut
PI
po
do
IK
T 

=
 

v
p
 

a
m
 

s
s
 

g
a
 

a
 

S
N
 

f
n
 

SR
 

R
E
 

s
e
s
e
e
s
s
e
n
t
n
 

so
mg
Dx
os
 

s
h
q
n
a
 

2
8
'
€
z
 

L
E
G
 

s
e
 

a
r
b
 

3
 

1
6
/
1
 

Ö
 

6
E
-
Z
I
1
 

g
b
 

I
 

I
 

6
g
'
 

I
 

I
 

z
z
 

so
c 

ås
 

o
v
c
ö
.
.
 

.o
c 

"
"
S
u
U
v
S
y
n
a
 

v
u
n
j
y
D
)
 

te
 

bz
 

TA
P,
 

g
b
 

=
 

l
E
s
6
 

OI
 

95
: 

€ 
1 

O
S
T
 

E
R
O
S
 

+
E
 

R
R
 

o
 

U
D
P
 

S
A
 

W
N
w
u
U
D
I
D
A
 

6
b
'
Z
1
 

e
b
 

T
e
 

b
u
:
G
 

T
E
 

o
6
:
S
b
 

+
z
 

g
e
 

S
 

e
b
:
 

z
 

T
e
 

s
6
:
S
b
 

s
g
 

r
s
t
 

R
K
A
 

n
n
s
 

B
I
3
I
U
 

S
N
I
 

I
T
I
Ä
N
 

Lo
"O
1I
 

LP
G 

JE
 

AR
A 

TE
N 

M
S
S
 

6z
 

os
: 

G 
[f
ra
 

ae
 

T
N
 

06
 

S
V
E
 

S
R
 

SI
Je
91
I0
Q 

P
2
H
U
U
I
T
 

|
 

t 
ö 

"
(
I
9
U
I
N
B
N
S
B
I
O
M
Z
)
 

S 
I 

Y
 

A
N
 

2
3
 

M
r
 

|
 

e
g
 

M
d
 

B
r
 

+
$
S
:
O
 

I
 

0:0 
0:

80
: 

0;
0 

0.
0 

0.
6.
0 

e
c
:
 

D
U
D
E
N
I
N
Y
 

S
N
Q
4
0
S
 

3
 

a
 

E
 

S
R
 

/ 
2
 

E
S
 

EG
) 

Sr 
"E
V 

Dj
ra
da
sr
 

s
H
j
A
d
o
g
 

=
 

=
—
 

—
 

—
 

= 
—
 

—
 

+V
5r
o 

161] 
N
E
 

E
N
G
 

S
E
S
 

"> 
DS
OM
AL
IA
 

DI
NJ
IT
 

A
r
 

3
 

j
s
 

F
R
 

=
>
 

| 
2
2
5
 

=
 

8
0
"
 

I
 

<
 

F
E
 

a 
[
V
E
R
S
 

D
N
 

F
R
 

2
 

L
S
D
 

z6
' 

I 
I 

2
 

SP
AN
 

80
 

I 
z 

Ka
le
le
ia
0 

ale/ 
sie 

sa
Lr
is
jp
 

ve
te
 

S
t
4
2
S
2
0
0
1
8
 

S
N
U
N
J
 

z4
'8
6 

i
p
 

Fr
 

06
"T
 

F
 

|
 

2
0
 

I 
gl
: 

6€
 

ve
g 

+
 

|
 

56
8 

EE
 

A
E
 

R
R
D
 

u
t
t
 

s
t
u
n
u
m
o
d
 

S
n
i
o
d
u
n
f
 

c 
Or
 

F
E
 

(1
94
2n
en
s)
 

IP
 

YS
nN
 

I
 

I 

—
 

zS
 

|
 

T
T
 

A
N
 

21
 

å 
0
0
)
 

; 
(
0
 

("
2)
 

0)
 

|
 

u9
rs
pe
nd
 

| 
jy
ez
 

(2
4)
 

MN
 

U3
eI
pe
n0
Ö 

| 
jy
ez
 

y
 

Pw
WI
OA
IS
p 

YD
eu
 

tu
e 

3u
az
oi
d 

[Y
EZ
OV
 

TT
 

Es
ät
za
de
 

MN
 

| 
20
9z
0a
d 

I4
EZ
UV
Y 

TT
 

|l
sä
rz
ad
g 

>
 

z
S
 

1
2
1
4
2
4
 

-
z
u
a
n
b
a
i
g
 

a
r
 

S
A
T
S
 

|
 

l
j
u
g
!
 

R
A
 

S
A
R
 

|
 

2
2
/
4
2
 

4
 

-
z
u
a
n
b
a
i
q
 

u
t
 

J
1
2
1
A
I
2
S
d
 

0
 

e 

PE
RE
TR
El
 

4 
22
02
1 

el
ju
e 

Ut
 

00
I 

S
R
 

0 
P
I
N
 

ju
ad
oa
d 

|
 

I
A
S
M
O
Y
 

i
d
 

2t
 

00
1 

|
 

N
I
R
P
U
N
 

W
o
o
d
 

|
 

J
E
A
N
 

H
S
 

so
lz
od
st
us
zu
eg
q 

5
8
1
 

[
H
P
A
 

|
-
s
u
s
a
q
p
a
q
 

|
 

PI
0F
 

Te
ru
y|
 

|
 

P
I
P
P
I
N
 

|-
Su
dA
 

HI
LL
 

P
I
F
 

Te
IU
Y|
 

I 
I
T
V
 

up
uw
Io
j 

[u
a 

"m
u 

(
u
a
u
o
n
e
A
I
s
q
O
 

2
5
)
 

w
 

8/
8 

P
u
e
q
I
a
A
 

(
u
a
d
o
n
B
A
I
S
s
q
O
 

5
8
1
)
 

w
 

b
b
 

p
P
u
e
q
I
a
A
 

(1
93
uo
ne
AI
aS
sq
o 

Zz
$)
 

Pu
eq
.l
op
ne
Ip
rA
Y 

S:
mu
 

g 
(
1
9
u
o
n
e
A
I
a
s
q
o
 

SG
I)
 

p
u
r
g
t
o
j
r
i
I
p
e
A
Y
 

s:
w 

b 
| 

”,
W 

S'
0 

a3
eI
pe
n(
) 

12
p 

as
so
1g
) 

"
S
u
n
u
y
s
a
r
a
q
z
u
a
n
b
a
r
g
 

—
 

'r
 

:0
€1
 

a
y
r
e
p
a
q
o
s
r
g
 

HE
 

TM
EN

IQ
IG

 



[2] Z (=) [24 (Ö) > -— HH 4 [ÖJ = [0] 4 & An > - < Z < An CA < [ed [2] - = M [24 < = 

cn 
+ + ++ ++ + 

06: Zz 
+
 to:b 
+
 

S
S
E
 

1
6
6
 

S
O
 

SE: 
Zz 
=
 L
6
z
 

+
 

F
E
T
L
E
N
 

dä
 

NT
 

ANN
 

Ö NG man KK TN 

Fleblblelel 

N + 

anlänt smarta) 

RN HH Mm 

+ + + +++ + + + + + + EE + 

RR SN 

II
 

I
E
 

MUuYOSUSArlD) 
U
N
U
S
V
Y
J
S
 

w
n
w
W
A
L
Y
I
J
N
T
 

UNIPIQIYT 

S
R
 

w
N
J
D
U
I
U
N
 

W
M
I
S
Y
S
K
I
Q
U
P
 

| 
f
ö
r
s
e
 ee
n
 
S
e
b
o
p
g
 pr
 G
r
 
|
 

IFE 
T
R
 

sw17snjvd 
snyvydasrosDyds 

| 

I
S
S
 

UNUADJOIS 
WNUPAINIT 

| 

l
s
 

SI
SU
DL
JS
DI
 

DJ
SI
A 

WN
UF
TN
F 

[
e
r
s
 

s
 

en
e 

ne
 

J
U
N
O
 

U
N
I
 

Å
J
O
T
 

|
 

R
S
 

wn
sa
jt
jo
ad
 

w
n
m
u
o
s
o
j
A
H
 

[iP 
os
v.
 

0.
$ 

B
i
D
)
S
L
A
 

Aj
O/
G 

w
n
j
i
e
j
n
p
u
n
 

t
w
u
n
u
e
.
s
o
r
q
 

e
n
 

wn
ur
je
ri
ed
 

wn
ru

oo
oj

AH
 

S
N
 

(2S00]N) 
I
O
S
S
O
M
N
 

| SSE 
Mt 

some 
d
o
 
A
S
t
s
0
d
5
p
u
n
I
n
g
 

[acer 
S
e
b
 

pas f
i
y
n
p
d
 
x
a
v
9
g
 

|osnos 
saa 

nnnnne 
rn 

nnnn 
psonid 

vjneInT 

léG'ersö 
d
a
s
 

oe 
GD 

6 
S
V
 
R
N
A
 
D
U
O
 

D
I
N
J
S
I
A
J
T
 

F
R
E
E
 

S
I
A
D
S
J
N
A
 
S
U
S
O
A
S
F
 

lära 
ni
sr
et
v 

w
e
t
 

(K
la

r 
E 

Kv
 

9
0
 

AN
S 

R
K
S
 

v
s
o
n
x
a
y
 

D
A
P
 

s
o
r
t
 

(
1
9
s
x
1
5
)
)
 
S
I
D
 

v
j
v
y
n
v
u
 
s
m
 

FENERSE 
w
n
g
v
a
o
f
s
a
d
 
w
n
n
d
k
g
 

S
O
R
T
 
A
S
O
S
 

2/v2409 
U
N
D
 

KC 
SERIE 

ac B
R
A
S
S
A
R
 

wunmdas 
D
u
 

TERS 
ME a 

SiquuwunYy 
DAIMUOZAOIS 

DJOPNIDU 
SrADYIOTNET 

N
A
R
 
A
E
 

DYJUDALOJYI 
DJOLÄT 

NOR EE 
Ra 

SN NRSR 
NES 
D
u
r
s
 
D
O
 

"R 
piyofipunjiot 

v
y
n
u
v
d
w
r
)
 

E
N
E
 

W
N
U
Y
I
N
D
D
 

UWNIPIL2JJ 

F
E
R
 

EE 
oSUugvad 

W
w
n
t
k
J
U
D
)
 

M
E
T
E
 
s
t
t
 

pgo04a 
DIQUUuoOJ 

Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 1915. 3 



34 TORSTEN LAGERBERG. 

Tabell III, 

Provytan 130: 1. — Frekvensberäkning. Rutstorlek o.: m”. 

Probefläche 130: I — Frequenzberechnung. Grösse der Quadrate o.1 m?. 

4 m:s kvadratförband (185 Observationer) 

Verband 4/4 m (185 Observationen) 

Arif er Art. Antal före-[Frekvens-| Medelfel | 
Pflanzenspezies IEEE | komster procent Mittlerer | 100 m 

'Observiert in| Frequenz- Fehler |. 5 FR 
Spezies- Anzahl prozent | M 

zahl | Quadraten (7) (22) | b 

| | | 

IBN SUS Am (Stralehe)e ss sa 4 | | 

KJ COLE P EK USA CONTINUE ms va esse oss | I 0.54 AS 
REG CEO REA CE LS RR fe sure sla täloda nig ole el RN 2 JR a 
BELLA ERS BOSE annons sonsr RARE VOR RR — 
SS OLDU SIA UCHP APA ars oklar s be rss EE NS einer I 0.54 = ER 

RÖST (ZWergstraueher). oc. sa 6 | | 

UETnn se aND OLCAIIS: -.c ers ora ka des AI vall ig0:46 AR SES 9.48 
| IVL ELADIES UTA RER rr so elslelo seed man sele kel eAS 41 | 22-16 ar Ave I1.24 
VacCIuaum vUTlIS, ACA oosoocsso series SAR BES Ks | 2 | HOxG + 253 19.23 

(CGT raN Dale ANS mossor ess an | 6 | 3:24 2: oe 34-23 
ING LUNDE HETAT AAE a SA SR Vr ERSATT KINA TESSAN 2 | 1.08 | = FS 

I Lycopodium clavatum ...... a Ne EA SE RESA I OSA — 

| Öna (Kiräuten)es IT 

| Majanthemum bifolium ..................... ELI 63:24 | + 3.25 5.13 
[Tre ntalisteurOpseA, ..s. si. ss sas: omr anns | RT I SE | Te AR 8.37 
|EAEPHLOMERPENTO OSAR sa oss ds | OR SA | ae 15 35-61 
|G OO VETA ET RS SE ma onde ss sf £ | 5 227010 lek rlsag 41.84 
| URDDIS TINA SR RESTS | 7 3:78 ENA 37:20 | 
NILE E SAT NL ETSKA ÄLG IPL os ASSA RE 4 2.16 — 1 
MNIELAHOPYFION PLALENSE sooseooruseousr esse diss 4 2.16 = = 

| FELEKIA LIONS AU VUN a vsdessssssrs oe vis sse rer | 2 1.08 | — — 

VERLYPOCHARLS SILACUA AD mha sAs sas aside v A | ISA) Ooseg 2 = 
SCOKS012KAMIDUIEELESIE LS va tad ls ås sö se songs RA ES NR RR 2 

NVÄLAGLE SPA fr Iso sr R TR PÄR AN | I EE Se SA 

| (EITaNS IA (GT2SEN) ss. sng ts 5 
VÄLKRE LETADE otro e SNS SAR ASA LL | 24 12.97 | I I.ss | Il.or 
| Agrostis ORESIE TS NR br fr Snåsa RE 6 3:24 + 15 | 350 
| LARSA ASA Aas Sr SEN AA 6 3:24 arg | AAA 
ECM SUN DElO San SE SAN ed Sa na ee 2 fl 257 I ET a RASA 
| (CEMPEET Jr RARE SAS SR FÖR se A SSE ER SRA | 2 1.08 = | = 
I I 

MEOISISTOrran (MOOSB)E ok nn 9 | | 
| Hylocomium parietinum .................. i ol SE | SE NG 1.65 
[DICkanum. undUlaltil...s.s.......csoroiso0at | 133 84-18 JE 5545 6.48 
| Hylocomium proliferum ..................... UC 113 61-08 +F:4.03 6.70 
VO TYLKIEHUIEEOMINIUNE ses les | 25 13-51 + 2.72 20.10 
| Hypnum CKESCAMCUSEKCILSES i see bil sedernas 20 TOT ds TES 17.25 
VOTE KOPULNER SCO PUT TA bs sons dee nisse NR 15 8.11 NS 38.27 
| SPRIEKOCEPRAlUSEPALUSKTST mosa skon osrss sier sR 9 | 4.86 dö I.5I 31.13 
LLY BELLE NTLGLC AES ra SA se RN SSR I 0.54 = SR 

VSpPRaAoHUM, GIESENSOHMU ssvessoserus ss sina I 0.54 — = 
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de strödd, Callunra förekom stödd i mindre fläckar, Azra hade en fläck- 

vis riklig frekvens och JYuniperus uppträdde strödd (den låga frekvens- 

procenten beror därpå, att hänsyn tagits endast till exemplar, som fallit 

inom fältskiktet). Alla övriga i artlistan upptagna arter förekomma en- 

dast enstaka. 

Såsom av den schematiska fig. 7 framgår, har förbandet 8 X 8 m. åstad- 

kommits på samma sätt som det glesare förbandet å provytan 14 : II. 

Den på denna grundval erhållna artlistan är betydligt decimerad, artan- 

talet är 31, därav 24 kärlväxter och 7 mossor. De nya frekvenssiff- 

rorna visa emellertid stor överensstämmelse med dem, som erhöllos med 

det tätare förbandet, och antyda icke i något fall några verkliga skillnader. 

Det för denna yta prövade 4 m:s kvadratförbandet med o,: m”:s 

rutor orienterades på fullständigt samma sätt som samma förband med 

o,; m”:s rutor. Att detta kunde utföras med stor exakthet framgår därav, 

att alla de arter, som för varje o,r m”:s ruta antecknades, återfunnos i 

motsvarande o,; m”:s ruta, detta gällande även för de mera sporadiskt 

förekommande. 

Frekvensprocenterna, erhållna med denna mindre rutstorlek, uppvisa i de 

fall, då de äga något värde, genomgående lägre siffror än de som erhållas 

med samma förband och o,; m”:s rutor (tab. III). Detta är emellertid 

icke annat än vad som borde väntas (jfr. sid. 13). Dock torde samtidigt 

böra påpekas, att denna lägre frekvensprocent i själva verket anger en 

rikligare förekomst av arterna inom det område, vilket undersökningen 

gäller. Ett exempel skall lätt visa detta. Frekvensprocenten för Maj- 

anthemum är med o,; m”:s rutor 83 med o,: m”:s, däremot 63 (siffrorna 

något avrundade). Detta vill med andra ord säga, att vi med från- 

seende från medelfelen i förra fallet kunna vänta oss finna inom området 

NE 83 X5,920YX . n É 
(2,9060 m”) minst 4,915,6 exemplar | - Eh i det senare däremot minst 

100 

63. 29,600 
TBsöSSTstycken ole ) — Att det senare resultatet kommer 

100 

verkligheten närmare är sannolikt. 

Avd. II. Denna yta utgöres av en oregelbunden figur med en areal 

av 48,3902 ar, noga mätt. Den hade vid sin anläggning år 1908 ett 

stamantal av 1,116, en kubikmassa av 245 m” samt en grundyta av 

29,06 m”. Ytan ljushöggs, varvid uttogos 478 stammar (42,33 24) eller 

av kubikmassan 41,7 m” (17,02 20) och av grundytan 5,45 m? (18,75 240). 

Beståndet har mycket hög växtkraft; det hör till bonitet 1,0 enligt MAASS. 

Markfloran analyserades här med rutor om 0,s m”, och såväl 4 som 

8 m:s kvadratförband användes. Rutsystemets anordning åskådliggöres 
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närmare av fig. 8. Med det tätare förbandet analyserades sammanlagt 

329 stycken rutor, vilka gälla för en yta av 52,64 ar, med det glesare 82, 

vilka hänföra sig till en areal av nästan samma storlek eller 32,48 ar. 

Endast frekvensprocenter undersöktes, och för att utröna deras medelfel 

ha gruppvarianter bildats av var 10:de ruta med stöd av en från höger 

Fig. 8. Provytan 130: II, 48,3902 ar. Betydelsen av punkter och ringar densamma som 

å fig. 7. Av de utom ytgränsen gående linjerna betecknar den heldragna den areal (52,64 ar), 
för vilken förbandet 4 X4 m. (329 rutor) gäller, den streckade linjen den areal (52,48 ar),till 
vilken förbandet 8x8 m. (82 rutor) hänför sig. Rutornas numrering löpande från höger. 
Av linjerna inom ytgränsen betyder den heldragna den 9:de och den streckade den 1:sta 

gruppvarianten. 

Probefläche 130: II, 48,3902 ar. Punkte und Kreise wie in Fig. 7. Von den ausserhalb der Flächengrenze 
gehenden Linien begrenzt die ausgezogene das Areal (52,É4 ar), auf das sich der Verband 4/4 m (329 Qua- 
drate) bezieht, die gestrichelte das Areal (52,4gar), auf das sich der Verband 8/8 m (82 Quadrate) bezieht. Von 
den Linien innerhalb der Flächengrenze fasst die ausgezogene die Quadrate der 9. und die gestrichelte die- 

jenigen der 1. Zehnergruppe zusammen. Die Numerierung der Quadrate von rechts laufend. 

införd löpande numrering. Till följd av ytans oregelbundna form har 

emellertid, som av figuren synes, denna gruppindelning utfallit mindre 

väl, varför de fel, som uträknats på grundval av densamma, blivit onö- 

digt stora. Här borde sålunda hellre den andra principen (se sid. 23 

fig. 4 6) för gruppindelning hava tillämpats. Det för Trientalis europea.s 

frekvensprocent fastställda felet +3,04 exempelvis skulle, om det uträk- 

nades med de mera likformiga gruppvarianter, som enligt sistnämnda 

princip erhållas, nedbringas till +2,:r, och även för flera andra arter 

med ojämn spridning inom provytan skulle säkerligen frekvensprocen- 

ternas medelfel i överensstämmelse härmed minskas. 

En blick på tab. IV visar, att avd. II utmärker sig för en betydligt 

rikare flora. Råhumustäcket föreföll något lättare, och marken var rik 
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på daggmaskar. Närvaron av ÖOwxaflis tyder ju också på en särdeles 

god skogsmark. Artantalet enligt 4 m:s kvadratförband är ej mindre 

än 359 (48 högre växter och 11 mossor). Undandragit sig analysen 

hade endast följande, i ett enda eller några få individ represen- 

terade arter: Saliv nigricans, Rhamnus Frangula, Sorbus suecica, Solidago 

virgaurea, Monotropa hypopitys och Polypodium vulgare. De arter i 

fältskiktet, som ge vegetationen dess karaktär, äro liksom på 130: I 

Myrtillus, Linnea, Majanthemum och Trientalis, men här tillkomma dess- 

utom Vaccinium vilis idea, Aira och Lusula och ur fysiognomisk syn- 

punkt viktig, ehuru med rätt låg frekvensprocent, Pteridium aquilinum. I 

mina anteckningar angivas de viktigare arternas frekvens på följande 

sätt: Myrtillus riklig, Linnea i större fläckar över hela ytan strödd, Vac- 

cinzum tunnsådd, Calluna i fläckar tunnsådd, Majanthemunm strödd i stora 

fläckar, YTrientalis tunnsådd, Melampyrum fläckvis tunnsådd, Preridium 

i ytans ena del strödd, Luzula enstaka, Azra strödd i små fläckar 

över hela ytan. Alla övriga arter ha betecknats såsom enstaka; de 

flesta av dessa syntes dock allmännare på denna avdelning än på ytans 

första. Mossorna äro rikliga men träda mycket tillbaka för den högre 

vegetationen. — Överensstämmelsen mellan denna okulära uppskattning 

och de funna frekvenstalen är ju i vissa fall god men i en del andra 

såsom exempelvis beträffande Vaccinium och Lusula har den noggran- 

nare utförda analysen givit avvikande resultat. Det är dock knappast 

ägnat att väcka förvåning, att inom en så stor yta som den ifrågava- 

rande (nära ett halvt hektar) vissa fysiognomiskt sett mindre framträ- 

dande arter vid den okulära bedömningen bli mer eller mindre oriktigt 

uppfattade ur frekvenssynpunkt. En jämförelse mellan frekvensprocen- 

terna å provytans båda avdelningar tyder också bestämt på att de mera 

allmänna och även en stor del av de som enstaka uppfattade arterna, 

exempelvis Goodyera, Viola, Melampyrum och Luzula äga en högre 

ymnighetsgrad på avdelning II än på avd. I; några undantag finnas 

dock, såsom Majanthemum och Anemone, vilka ha en rikare utveckling 

på den mera överskuggade avd. I. Mossornas frekvenssiffror angiva 

inga verkliga skillnader utom för Polytrichum commune, vilken är mera 

sällsynt å avd. II. — Om örtrikedomen å avd. II till någon del kan bero 

på den år 1908 företagna ljushuggningen av beståndet, kan ej nu avgöras. 

Den ur jämförelsesynpunkt företagna analysen enligt 8 m:s kvadratför- 

band (82 rutor) nedbringar artantalet väsentligt; en stor del av de en- 

staka förekommande lämnas härigenom ur räkningen. Kärlväxterna äro 

nu endast 34 och mossorna 7. De funna frekvensprocenterna visa dock 

en mycket god överensstämmelse med dem, som det tätare rutförbandet 

givit, men medelfelen äro genomgående större. 
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40 TORSTEN. LAGERBERG. 

Provytsserien 128 å Hessleby kronopark. 

Är 1908 utlades i ett då 29-årigt kulturbestånd av tall, uppdraget på 
ett gammalt kalhygge, i omedelbar närhet till varandra tre stycken prov- 

ytor om vardera 25 ar, på vilka olika gallringsstyrkor skulle prövas. 

Ytorna ligga något lägre över havet än de båda föregående. Marken 

sluttar i avsatser ned mot Silveråns strömfåra och utgöres av en i ytan 

blockrik morän, som helt och hållet överdrages av ett mosstäcke. Under 

detta följer ett tunt råhumusskikt om 3 cm., vilket i sin nedre zon ge- 

Provytan 

punkter beteckna tillsammans förbandet 2 Xx 4 m., var för sig två 
olika förband på 4X4 m., punkterna förband n:o I och ringarna 

Big: 280125 ar (SOS 50 Cm); CRingarkoch 

förband n:o II i tab. V och VI. Det första (336 rutor) gäller 
en areal av 26,88 ar, angiven genom en heldragen linje utanför 
ytgränsen, de sista (168 rutor) gälla båda lika stor areal, vars 
gränser utom provytan angivas resp. genom en punkterad och en 
streckad linje. Av de diagonalalinjerna sammanfattar den heldragna 
rutorna i det tätare förbandets 10:de 10-talsgrupp, den streckade 

rutorna i den I1:sta. Rutornas numrering löpande från höger. 
Rutstorlek 0,5 m”?. 

Probefläche 128: I, 25 ar (50X50 m). Punkte und Kreise zusammen bil- 
den den Verband 2/4 m, lär sich allein dagegen zwei verschiedene Verbände 
von 4/4 m (die Punkte den Verband I und die Kreise den Verband II in 
Tab. V und VI). Der erstgenannte Verband (336 Quadrate) bezieht sich auf 
ein Areal von 26,gg ar, von einer ausgezogenen Linie ausserhalb der Fläch- 
engrenze begrenzt, die beiden letzgenannten (168 Quadrate) auf gleich 
grosse Areale, die bez. von einer gestrichelten und einer punktierten Linie 
markiert werden. Von den diagonalen Linien fasst die ausgezogene die 
Quadrate der 10. Zehnergruppe im Verbande 2/4 m zusammen, die gestrich- 
elte diejenigen der ersten. Die Numerierung der Quadrate von rechts 

laufend. Grösse der Quadrate o,; m?. 

nom en svart färg 

antyder en högre för- 

multningsgrad. Un- 

der detta följer ett 

blott 2 cm. mäktigt 

blekjordslager. Detta 

vilar på en föga ut- 

präglad rödsand, som 

omärkligt övergår i 

den ovittrade morä- 

nen. Vid provytornas 

anläggande beräkna- 

des beståndet 

hålla 3,760 stammar, 

02, oh 

inne- 

en 

grundyta av 29,1: m?” 

pr hektar. De när- 

mare uppgifterna för 

den år 1908 företag- 

beståndsbehand- 

lingen äro följande. 

Avd: I ohollsi306 

stammar, 155,7 m” 

och en grundyta om 

Den låg- 

na 

27323 inl. 

gallrades svagt, var- 

vid uttogos 784 stam- 

mar,(2 3,75 /6), 1O,8m 

(6593 Yo). Samt 

grundytan 2,4 m” 

(7585 oe AVD IE 

höll ursprungligen 

av 
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4,128 stammar, 163,1 m” samt en grundyta av 28,5 mm: Den lag- 

gallrades starkt och minskades därvid med 1,180 stammar (28,s9 0), 

17,6 mN(TO:29. Yo)l Samt 3,32 m”?:s grundyta (11,65 20). Avd. III slutligen 

ägde till en början 3,852 stammar, 167,7 m” samt en grundyta om 

31,; m”. Den underkastades krongallring och förlorade då 1,136 stam- 

mar (29,49 Yo), 38,7 m” (23,97 Yo) samt av grundytan 8,92 hos (Cara JO 

Ehuru stammarna icke utmärka sig för någon högre grad av välvuxen- 

het, tillhör i alla fall beståndet å samtliga avdelningar bonitet 1,0 en- 

ligt MAASS. 

Växttäcket är på alla dessa ytor synnerligen likformigt. Avdelningen 

III ligger längst in mot den tillstötande äldre barrblandskogen, avd. I 

intill det tvära stupet mot Silverån och avd. II mitt mellan dessa. De 

tvenne förstnämnda ytorna voro år 1913 tydligt mörkare, oaktat de 

starka gallringar, som förekommit, och beståndsljuset tilltog i styrka 

ned mot ån; markfloran å avd. I lever sålunda under gynnsammare 

ljusförhållanden. Detta visar sig i en något ymnigare: förekomst av 

risen och en större örtrikedom. I övrigt utmärka sig samtliga avdelningar 

genom sitt slutna mosstäcke och sin gräsbundenhet. Uppenbarligen ända 

sedan kalhyggestiden kvarlever nämligen Azra fexuosa, nu huvudsak- 

ligen steril men utbredd i stora veka tuvor, som täcka betydande delar 

av marken på alla ytor. Ur jämförelsesynpunkt borde därför en floristisk 

analys erbjuda åtskilligt av intresse, särskilt om densamma kunde på- 

visa skillnader, vilka genom en okulär uppskattning svårligen skulle låta 

sig preciseras. — Utom frekvensprocenter för arterna ha även, där så 

varit nödigt, arealprocenter beräknats. 

Avd. I. För att utröna, i vad mån tvenne olika uppskattningar av 

samma yta skulle skilja sig till resultatet, har jag underkastat avd. I en 

analys enligt tvenne olika förband om 4X4 m., varje med 168 rutor, 

vilka likformigt inskjutits i varandra (fig. 9). Tillsammans bilda de alltså 

förbandet 2X4 m. om 336 rutor, och även på grundval av detta ha 

frekvens- ock arealprocenter blivit undersökta. Rutstorleken har i alla 

fallen varit o,; m”; alla förband gälla för en yta av 26,88 ar. För bil- 

dandet av gruppvarianter har valts en uppdelning i 10-talsgrupper såväl 

för det rektangulära som de kvadratiska förbanden; att dessa på ett fullt 

tillfredsställande sätt representera den ifrågavarande ytan framgår av fig. 

9 och 10. Rutornas numrering är löpande från höger. 

Analysen med förbandet 2X4 m. har givit en rik artlista (tab. V, 

VI). Ehuru växttäcket verkar mycket enformigt, upptager denna 353 

kärlväxter, 14 mossor och 8 lavar. Trots det täta förbandet ha emel- 

lertid icke mindre än 11 högre växter undandragit sig, samtliga dock 

företrädda i blott ett enda eller några få individ. Dessa äro: Hiera- 
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Tabell V. Provytan 128: I. — Frekve 

Probefläche 128: I. — Frequenz 

2x4 m:s förband (336 observationer) 

Verband 2/4 m (336 Observationen) 
| ET a 
| | 2 
| VASER ee. fr AE Antal före-|Frekvens-| Medelfel 

Pflanzenspezies Sä Speer | procent Mittlerce | 
Observiert in| Frequenz- Fehler 

| Spezies-| — Anzahl prozent 
zahl Quadraten | (47) (22) 

| | 

] Buskar (Sträucher) 5 | - 
NILS DTTOISADDTALIAT ATA SANNA SR ÄR Oo a 4 | - ag Vr 7 
|LRLLL (ONT aå sorg A ESR SNS TI FK SE a SE SE or T 
SANDELS ÄRR Ta Sr ks FANA SAS 00 SR RISE AR RARE ST RR a I sr ASG = = 
SLÄCKT SALE LLr RARE RER BAS AN ES AN ga | I | 0.30 = 

|D SADLIS [ELD sy votre KREN F9A EN ENG SA ANSER AA Al betad I 0.30 ER = 

NOS (CAMETSSNERGSNSN. ssoosovssrsnsonssss ög 5 
INIVINpn ELIS VED TOTTA ss nod oden nr Ar SLA SA SN ÖA 125 | 37-20 + 2.21 5-9 
| WEBBTEST a Selar AS RA AAA a Ae HESSE I I.sr 58 
ELR DONT EL RT RA Rs ene os 12 3:57 + 0.833 | 23: 
MEREO NU TGET NART ITIGNT sd ASE se dd ein II 3:27 | EE Ex3 1) SA 

VÄL LDEREI (YLES rd GE EAA Soo te 9 2.68. | | = 
I 

ÖT ET (IKTÄNlEr) Isen SR Ng | 
MÄN LENI SPELAD SANTI ES AG SS SSR ORO Ur SR SR | 92 | 27.38 | =E 3.24 | 
TTT RS (PAA Rd SAS FANSEN FASTER TA AA SR | 64, | ng: SrI:82 9.5 
MARY ET DA STAD HED IT få ARE So reedr ss | 18 | 5-36 + 1.17 | 208 
LESIONE, (LASDAEL P NA SNRA SE SARS AT ARR Snö Fa | 10 | 2.98 == 3 
ÖRAPERERINIKAN SUS Ola AE Sk NER + 
(JPR GOTO a SE SRS SRA SA RES LR RE ÖN TE = = 
(AGE DEAN NESS RE FRA ARA FR a fee ana | 4 LE JE vgl rö 
IOMA PEXEUDA TS ARR AA Led STERN TESSAN SARA a La | 3 0:85 AKA TT 
VA LARS bl T LG CASE BE fots dan ae sor farms es RN SE | 3 0.89, == 
BRC CA CATO fö) Ede era se Sea eldo Es sea ne sar EA AS ER KE NEN 2 0.60 = s 
BOLUSLIG HANENS PUIUULO SUP I roa sens sans a EN | 2 0.60 SR = 
ARE GTUPD CERT OL TION sar ojoters Ses SAS er klaga TA Raps Tr - 
TYP TAL UNT LEG or os sea se ra EERERRENEEE I Ja TS = 
RKO (UTE EE då SAR a fn a ars särade a SANS RSS I O:3 AES 
SEVOEOKI (RS Rae po LA FR Rn an ra I 0:30 EN 
LEVER (ARAB SE ör vo OSS ENSE ING SÄ LA as odd I 0.30 =") 
SVEG (RAMSES oss RANE SE EET ITE CU AT en I 0.30 = | 

Gräs ((FTASCE): Ver A der SES ERNA S | 
KATT GI LEDET Sås Se er Vd reda od as Nn RR 286 | -85.12 | + 1:46 1.7 
EZ UTA RDS GNTs Serene als söder ser tern FANER REN 261 | 77:68 HUESERI:S2 2.3: 
LADY RIBBEN SST TEA EN SER RER RR EN 96 28.s7 | I 2.66 9.3 
AEPOSTES BREES sas dor RR RR Rea es 29 8:63... (EE 1.377 VR 
(CEYRELS, JUR NIN RESA oss FSS Se re RAA RE IA SK RA Aa 10 2:08 IE 
IESEGONAR (BITA SNI GAS or AKSEL ARE SA ÄR AL GA I LR be a 3 0.89 | a 7 
CYAEKDEL GADS SD asken SNRA RISE AO EE | 3 (SE TT 
AGLL HOK AGT RO AO FALUN on sö sars sn dans ns I 0.30 TE 7 

NIKOTSISTO RES (MOOSE) es SER TR 
FLydO COMAUIR NP arietinUfi mess ses NE | 320011 "g524 ES I.rc 
ED ran aa Nan GUAM berett sblealeldde das res LERER 284 | 84.33 | + 1.87 2.21 
|CELVd OG OT BP LOTTE ss 203 | 60.42 | SE er 3:45 
|EEO JYErI CH UTG OT es sess so fnss SEE | FIT | 33:06 | Ff2.021 Gm 
VV BREREIGED TONEN ARD IL Bs as SR SS SSA SS | 73 | 21.73 | F249 | ITA 
| LEGO (FUSK (SE RSÄR SMS es 090900 0 Sar ALB ENVSDANNYE SIDA NSSEAA KJ tt 
|ELIZCK ART DV RE fs GESCÉ (ES rm ons TR NAT able Br EA 7 2:083.04f[ N 
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räkning. Rutstorlek o.;s m”. 

g. Grösse der Quadrate o.5 m?”. 

m:s kvadratförband n:o I (168 observationer) || 4 m:s kvadratförband n:o II (168 observationer) | 772; och 

Verband 4/4 m n:r I (168 Observationen) Verband 4/4 m n:r I[ (168 Observationen) | Ag enligt 
RS SEE SN Ur dr n FI IE PSI EET formeln 

Antal före- Frekvens-| Medelfel Antal före-|Frekvens-| Medelfel | ”m y33e | 
komster | procent | Art- | komster | procent ; 165 

| JG | Mittlerer | 700 22, || antal ER Mittlerer | 100 2713 | 3, und »o 
Observiert in Frequenz- a i Observiert in| Frequenz- Fehler Häsbhiden 

ezies-| Anzahl | prozent MM, Spezies-|  Anzahl prozent M, Formel 
ahl Quadraten | (44) (27,) | zahl Quadraten (47,) (2n,)) lå V> 

| ll 168 
| | | 

2 4 | 

2 | I.19 = — 2 1.19 | — — 

= | — — — I 0.60 | — - -- 
HEL Sibo — — — | — — = = 

= — — 1 o— 1 00:60 — — = 
— = — — | 1 | 060 fr 2 

| I I 

5 5 | 
59 35.12 a vs 66 39-29 | + 2.20 | 5.60 EK 

40 23.81 + 216 | 9.07 37 | 22.02 ae 2.94 ; 13.34 + 2.14 

5 2.98 + 1.26 42.23 7 | 4.17 med! 29.75 a 

1 0.60 + 0.56 94.87 | 10 5.93 Tr 24.21 + 160 

3 1.79 — o— 6 3.57 — | o— — 

6 | IS 
| 52 30.95 + 2.72 3.78 40 | 296 | EE 3,70 | 15.54 5 re 

| 35 20:83 | 1.89 9.09 29 17.26 | 2:27. (0 MS.2 EERO 

| 10 5.95 | + 1.68 28.21 | S 4.76 alk ka | 23:53 Srkea 
| 5 2.98 — — 5 2.98 = - 
| - 1.19 — — 6 3.57 = | — -— 

| 2 1.19 = — 4 2.38 — I — = 
| 2 I.19 =— = 2 I.19 =E = = 

| I 0.60 = = 2 I.19 — — — 
I 0.60 —= | = 2 1.19 TR = = 

I 0,60 | FE | = I 0.60 RE se SS 

I 0.60 = | = — Seg — | - LS | 
I 0.60 — | — sc => = ER 

I 0.60 — — = — = = — 

I 0.60 — — | — — — — -- 
I 0.60 = — | — = — — - 

— = — — I 0.60 — - — 
I 0.60 — — | — Se — — | — | 

7 8 | | | 
146 86.90 | + I. 2.08 | 140 83.3 | FT 226 | 260 | + 207 | 
134 79.76 | + 2.95 3.70 | 127 75.60 + 4.18 53 + 2.58 
46 27.38 | + 1.86 6.83 50 29.76 2 4ax3l |, 3688 + 3.76 
11 ÖsS5) INSE L7S 26.72 18 10.71 2:03 | 27.34 NL 
5 2.08 — 5 2.98 = = — 

I 0.60 — — 2 I.19 | = = 

2 1.19 — — I 0.60 a RE - | 
= = = I 0.60 NES SAN 

I" 14 | | 

158 94.05 | + 1.93 2.05 | — 162 96.43 + 1.23 | 1.28 + 1.49 | 
142 84.32 Hek235 2.830 142 84.532 + 2.80 32 T 264 

95 50-551] 35, 2:59 5.1 108 04529) «rar 385 a, DRZ ran ROS 
58 44:52 1). =E 400 I T.5S | 53 3.55 SENIOR INN Örag + 2.86 
34 20.24 + Ask 22.44 | 39 23.21 mee I 3.10 + 3.53 

2 1.19 S -— | 7 4.17 — — 

6 3:57 = a | I 0.60 — I — AX | 
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2Xx4 m:s förband (336 observationer) 

Verband 2/4 m (336 Observationen) 

| I 
I 

| AETe sr Antal före- Frekvens-| Medelfel 
Pflanzenspezies SÄ | Komiker procent | Mitileceel rn 

|Observiert in| Frequenz- | Fehler | SE 
Spezies-|  Anzahl prozent | Mi 

zahl | Quadraten (Af) (22) b 

| | | 

| ITNAE ATA BN TES GOAL SLLETLS ER SENS EA EA TRE I a 5 1.49 = 
NINO (PROD EF Star og  ORSRRE SAEN SAR U a AL ASS ES dr Ab sa OM 5 ÅL -AO oa sr Ovan = 
|EKAA I OA (RAT TASTE AASE SENARE EEE SR RSA 4 1.19 > = 
SSA EA VAL LE NIAN RAS SOS sAre SAS Er RS NESR Ca er 2 0.60 OS - 
ELSE IRIMLIR DNS PULA TTT Rs möra le arrays sföe et bese AE BIEN REN I O:307 SU 3 
PSI ELOEEPIEA [ISB PAlUSCPTSk onajk on ss een AL ERE I Os30 - 
|LLSPTEDE TAS mrs NE AR AR Md RES Ear I ES - 

Ulanvianr I (Elech ten se teN a Nee 8 | 

| (UREA ALAA AA ENS I RT AS AR 73 21:73 |. 3 03 (AROR 
| (MEL HEK AED (SR RA LS SA NE NES AR ST EA SDR 13 3-87 = = 
ber Dir SEAGATE SANS ES SEERA SAT SES RA AR 8 2:38 3 
| » LBEKLL ATC BR RR on sk fa lod Breger ae seder al SEA 5 1:40) ys - 
Viale RAR Sr AU RN SET 3 0.89 | a - 
(CU JANEE, (IST SANERAS SE TIERRA a UA AA EN 2 O:60/ AE = 
ERNA VADER SLAG SLITEN ASO N LASS NNE NINA CSR END KIL ra RA SR 2 0.60 | = = 

NIAMII APO (PPP KAST o SRB SS AA SA ASA RE gasen SH vår I O'65 Ke NN 

Tabell VI. Provytan 128:1. 
Probefläche 128: I. 

2 Xx 4 m:s förband (336 observatione 

|» Antal Areal- | Så r | 2 | täckta rOcEa Medelfel - 
anzenspezies rutor Mittlerer 

Areal- 
Zahl be- | prozent | Fehler i 

| | dtsdrate], INNE 

| Ris (Zwergsträucher) 
| ALLYDOURIS TS aren sasse RUNT RN ENE TR SA SE TN a [EE RR 0.60 rI 0.14 | 24.0 
WE DS RS SR AN EE ST OR || 10.00 2.08 + 0.47 | 15800 

(CN MOE, KD A Eke SRA RR NA AE sat se ÅNS RA || f2125 0.67 + 0.32 | 470 
ESR NOESEITD CI LIRAT LÖN SS RR fr DR EES er | 0.25 0.07 =" 1 
BETET GE RE AN a a nä SR SRA ER AN | 0.50 0.15 5 - 

Örter (Kräuter) | 
| LARS EMM RS LIV ARTAS sar SI SR AE EU RR REA era ee dn da or AJB 0.75 0.22 = = 
MILEYREKDDS ALE FILE SKAK I FO EKEGREN SA ES EA fr a Nod da 1.25 0.37 = 3 

Gräs (Gräser) | | 
EAT JT ES UL Ae en a Rn or a äte ars es ars era AA AA SERNER 65.25 19.42 | I 1.06 | HT 
Eu 2 tr LCNBeLO SARS SE NES SES MRS one BIR FANS RE Et NNE Sr | 0.25 0.07 | — = 
EJE CILG RO UTA RN s ASSR Ene Pe ere aj iv Ern 2 er NS 50 RAG SE RE 3.75 1.22 | od 028 | 255 
FNL RDS IRS MIAS JIA ES ar ST SA Ae EN AA NAT SE ANG TER Le 0.50 O:x5/5 HE = 

Mossor (Moose) | 
LLYLOBOMOTU TND Chi E TIVA AR era Na lass SSE Saar ö af EL FENA TSE 73.00 21:73 + 1.44 | 6.64 
PLC APR KUNA Ge Ne a SE sad Sr arr saa SS SEAN ONE 12.75 3.79 I 0.45 | ITE 
LLYN [OCOPVUPE SPV OLDER Ute s sj s se bss rr ovan a Dear TR os rs Å AE EAA RE EE 2.75 0.82 + 0.24 | 29.8 
RO SV CKEG ke PECO PTA enn a rn rn RT rg re RARE NA 0.75 0.2 | — = 
FILE UUPERSCO PAK LU RE ene Teo rr SA Are NA SSA Arr SAS er BE RN | 0.25 0.07 | = = 

| Lavar (Flechten) 
| (CIA LITEN SEE SRS MAA ka sr SR AS bd SDN AN NA sr SÄ PSN Ölsol || = Oz I 
|(ER EUS EKA NAPIUHOS As ora sas ss Rb bocker ere ss SÅ AR SSE ARA TEESE NEN 0.50 O.15 = 7 
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m:s kvadratförband n:o I (168 observationer) | 4 m:s kvadratförband n:o II (168 observationer) | 74 och 
Verband 4/4 m n:r 1 (168 Observationen) Verband 4/4 n:r II (168 Observationen) (243 enligt 

EDA - s formeln 

: lya | a = 6 
Antal före-|Frekvens-' Medelfel Antal före-/Frekvens-| Medelfel Åk 330 

rt komster | procent Art- komster | procent | 168 
1 en Mittlerer | 100 2241] antal SAN LA Mittlerer | 100 723 my, und ng 

Observiert in| Frequenz- Fehjer Observiert in) Frequenz- Felhlér 1 Hack der 
zies-| Anzahl | prozent M, Spezies-- — Anzahl prozent M, Formel 

| drat j zahl Quadrat AN i) — ahl Quadraten | MM) m,) zah Juadraten (MM) (22, Sd V 336 

| | 168 

3 1.79 sr ST 2 1.19 -—— = = 

3 1.79 — -— 2 1.19 = — = 
2 I .19 = — 2 I.19 — -— — 

I 0.60 = - I 0.60 — = — 
23 = = - I 0.60 = = SS 
— — = = I 0.60 = - = 
== = = == I 0.60 — = =— 

Å 3 
35 20.83 RR 13.26 38 22.62 30 KE 10.64 LS 

4 2.38 ET =p 9 5.36 SA SN 
2 I .19 — = 6 3.57 = = a 

2 1.19 — — | 3 1.70 — — — 

= - = = 3 1.79 = — — 
2 I.19 FR 5 == = = = = 

2 150 — — — — — — -— 

I 0.60 AL = Al d SR: a 

ralberäkning. Rutstorlek o.s m”. 
Iberechnung. Grösse der Quadrate 0.5 m?. 

m:s kvadratförband I (168 observationer) 4 m:s kvadratförband II (168 observationer) | 7? och 272 1 

enl. formeln 
z | 

Verband 4/4 m I (168 Observationen) | Verband 4/4 m IT (168 Observationen) | SSE 

= | | ; ; | - leg 336 

| Areal Medelfel ret | Areal VEN | 168 äckta | procent | täckta | procent | | 
HEOr oo I "Areal Mittlerer | 199 2723 BUtOr/AA | TAN Mittlerer. |, == 2720x+ |5 over iund ie 

| real- Fehl U | | Areal- Hehler VA nach der Formel 
ahl be- | prozent 2 | LA Zahl be- prozent Å Ha 236 
leckter ay | — deckter | 339 
uadrate | (27, (22,) | | Quadrate | (47) (22,) Zu VA 168 

| 

1.00 0.60 SO: 52.18 1.00 0.60 20:33 54.64 70:20 
5.25 3.13 + 0.63 20.33 4.75 2.83 + 0.92 32.62 + 0.66 

1.50 0.89 HOS) 62.50 0.75 0.45 5 oOM2 | 374 + O:45 

fr —— — — 0.25 O.15 — — — 

O.50 0.30 -— — = fa | pla 2 

0.25 O.15 — — 0.30 0.30 — | — — 

0.75 O.45 pr — 0.50 30 s-- SS AA 

30.25 18 .or TTO 5.27 35.00 20.83 Has S.17 sta KÄLSO 

= — — 0.25 O.15 = == =S 

2.00 | I.19 FO043 36.05 1.75 1.04 LOS 34 97 HOS 

O 50 0.30 — — = = = == 

| I 

1.75 18.90 2 1.59 3.40 41.25 24.55 25 I .83r 7.38 i är 2.04 

6.30 3.87 + 0.60 15.56 6.25 3.27 + 0.6; | 19.87 + 0.63 
2.00 I.19 10:38 32.04 0.75 0.45 MELO | 41.96 2 (OR 

ER — — — 0.75 0.45 == — — 

- -— = = 0.25 O.15 — — — 

0.25 O.15 — | O.25 O.15 — - — 
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cium pseudodiaphanum, 

Antennaria dioica, Aju- 

ga pyramidalis, Lotus 

corniculatus, Trifolium 

medium, Vicia sepium, 

Sorbus Aucuparia, Salix 

nigricans, Lycopodium 

Selago, Phegopteris 

Dryopteris och Polypo- 

dium vulgare. Artan- 

talet är sålunda avse- 

värt, men fysiogno- 

miskt sett äro av väx- 

terna i fältskiktet en- 

dast Azra flexuosa (en- 

ligt HULT riklig, fläck- 

vis ymnig; / Yo 835,12 

20340) sl /ONMIIG ee 
Fig. 10. Provytorna 128: II, III. 25 ar (50X 50 m.). För- 1 BEA paa 
band 4xX4 m. (168 rutor), gällande för en areal av 26,88 ar, 1,06) , My tillus HIgra 
utom ytgränsen markerad av en streckad linje. De diagonala (enligt HULT strödd, 
linjerna sammanfatta rutorna till den 1:sta IO-talsgruppen. Ru- indre Hack ie 

tornas numrering löpande från höger. Rutstorlek 0,5 m?. | ackar rikig,; 

Probeflächen 128: II, HI. 25 ar (soX50 m). Der Verband 4/4 m (168 LY0a-3 75202, NA 

RR Ne a 
RR 

strödd, mindre fläckar 

riklig; / Yo 25,89 F 1,51, 4 Yo2,98 Ft 0,47) Samt Lusula pilosa (enligt HULT 

strödd; / Yo 77,68+t 1,82, a No O0,o0o) av någon betydelse. I botten- 

skiktet tävla Hylocomium  parietinum, H. proliferum och Dicranum 

undulatum om den högsta frekvenssiffran såsom väl i de flesta andra 

av våra mossrika tallskogar; deras arealprocenter visa dock, att 4. 

parietinum utan gensägelse är den dominerande. — Alla lavar förekomma 

endast enstaka. 

De båda glesare förbanden på 4X4 m. ha minskat artantalet till resp. 

48 och 47. Frekvenssiffrorna för de viktigare arterna visa i båda fallen 

stor överensstämmelse och betyda icke några faktiska skillnader; det- 

samma gäller även om arealprocenterna. Denna jämförelse har sålunda 

visat, vad man ju strängt taget också borde vänta, att det icke är nöd- 

vändigt, att rutförbandet vid provytornas förnyade undersökning utläg- 

ges på samma punkter i fältet, för att med varandra jämförbara värden 

1 f 95 — frekvensprocent, a 2 = arealprocent. 20 1 , /o I 
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skola uppnås. Men å andra sidan är det ju också klart, att jämförelsen 

måste kunna utföras med större exakthet, om vid varje tillfälle samma 

rutor på marken bliva analyserade. 

Avd, II har endast analyserats med ett 4 m:s kvadratförband (168 
rutor). Artantalet fastställdes enligt tab. VII till 42 (23 kärlväxter, 14 

mossor och 5 lavar). Härtill komma följande 7 högre växter: KRubus 

ideus, Salix nigricans, Rhamnus Frangula, Sorbus Aucuparia, Vicia hir- 

suta, Veronica. chamedrys och Hieracium acrifolium, alla av fullständigt un- 

derordnad vikt. En blick på tab. VII jämförd med tab. VIII visar 

också, att av alla högre växter endast Azra flexuosa (enligt HULT rik- 

lig, fläckvis ymnig; / 70 85,12 + 2,51, 4 Yo 17,56 + 1,53) samt Luzula pilosa 

(enligt HULT tunnsådd till strödd; / 90 69,05 + 3,96, 4 Po 0,00) ur fysio- 

gnomisk synpunkt hava något värde. Mosstäcket har här en mycket yppi- 

gare utveckling, frekvensprocenterna tyda emellertid på likartade sprid- 

ningsförhållanden för de vanligare arterna; mossornas huvudmassa ut- 

göres å båda avdelningarna av Hylocomium parietinum (a Io 21,73 F 1,44 

altavd. 1 41,96/+ 3,15 a avd. II). 

De biologiska typernas täckningsgrader, såsom de enligt denna un- 

dersökning blivit fastställda, åskådliggöras av den grafiska fig. 11. Be- 

ståndets grundyta,' reducerad till markens nivå, upptager endast 0,6 '/o 

av ytenheten, risen täcka 4,46 Yo, örterna 0,3; 2o, gräsen 18,o1 ”o, MOS- 

sorna 47,17 ?o och lavarna slutligen o,:s 20 (de beräknade felen lämnas 

här utan avseende). Sammanlagt skulle på detta sätt icke fullt 50 0 

av provytan vara täckta. Att denna arealuppskattning är för låg är ju 

tydligt, men det sätt, på vilket metoden arbetar, medför ju, såsom ovan 

framhållits, med nödvändighet, att resultatet måste utfalla på detta sätt. 

Det är tydligt, att metodens brister måste framträda skarpast vid upp- 

mätningen av mossorna. Det minsta mått ('/g m”), med vilket arealer 

över huvud taget uppmättes, är naturligtvis för mossornas del alldeles 

för stort, för att man skall kunna vänta sig någon större precision av resul- 

tatet, i all synnerhet som de olika arterna uppskattades var för sig. Detta 

har nämligen medfört, att den av mossorna täckta arealen alltför ofta 

legat under mätningsgränsen. Samma förhållande inträffar även, ehuru 

i långt mindre grad, med de högre växterna, varför deras arealprocenter 

kunna anses bättre uttrycka deras faktiska täckningsgrader. 

Avd. III. Det för den floristiska analysen använda förbandet är det- 
samma som för föregående avdelning (fig. 10). Ehuru artlistan enligt 

tab. IX är rik, spela dock varken örter eller ris någon framskjuten 

roll i växttäcket. Förteckningen upptager 53 växtformer; av de högre 

! Grundytans arealprocent borde strängt taget även ha beräknats för fältskiktet, där den 
naturligtvis är något reducerad. 
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Tabell VII. 

Provytan 128: II. — Frekvensberäkning. Rutstorlek o.s m”. 
Probefläche 128: II. — Frequenzberechnung. 

TORSTEN LAGERBERG. 

Grösse der Quadrate o.5 m?. 

| Arter [srakera |Antal före-|Frekvens-| Medelfel | | 
Pflanzenspezies al komster | procent | Mittlerer | 100 277 | 

j Observiert in| Frequenz- | Fehler M 
Spezies- Angra prozent d 

zahl Quadraten (27) (2) 

| 

IBNUIStkrarTn OR ((StrauCcher)l ss ss 3 | 

SOBSTY BARON MAD HART ss SAS SAT AE | 2 Iig | — == 

5 BLT RANK ROS SAS SEE SRS I Ae ES ANNE | I 0.60 Oe = 
(EGO UN LeLS URL Cd TU Le RM sales does enpern ee I 0.60 -— = 
| 

Ris (Zwergsträucher),........ 6 

SVÄRTA GDP SA NME LOSE Ule NN ra or SNS LI as Sr | 44 26.19 FI 20R 7.93 
| aceinvup VIS IdCAo.sdeossnn see SES | 8 4.76 28 Se 23.53 
(CLOMID IR SIS HETTA ss SSA TRA SES KOSTA | 3 1.79 == Sr 
LUEO DOCK NANO LIIIENT oms sr eek inr sas KEN | 3 1.79 — = 

> GLAS ALUN I 34 dass 9 5.36 =E 0.30 | 243 
[ERF CR OO KE TLS Nr sk ok edan San Vela ANSE I 0.60 = = 

I 

Ölme! (KTäuten vu... Or | | 
I 

MAG LADre PNALeR PIA LeNS Em assessors noe 15 8.93 a Ior | 20Ne 

IFA PUGNIES NA AD ds do oss od ass 14 8.33 = Tj23 NR RAE 
DVI GJOREIL EM OJO TU sor oenn sor sars res 6 3.57 I 1.23 | 34.55 
LENO (MOM RAI UI se bgns BAD SS dARAGNEES PINS I TAL 3 1.79 = = 
Chamenerium angustifolium =... ..... I 0.60 = == 

5 ORONS DEKOSTOSN silence AE Fe SE | 2 1.19 = = 
| Hieracium pseudodiaphanUm,................ | 2 I.19 = = 
|ERI 0 LAN SE Garde AR RES TE CESAR | I 0.60 = = 
FSUESOPLEKISLDINOP LER, sosse dns RE 2 I.19 — == 

| | 
(CIAES SA (HAS ST) ss | 5 

SNI 1 I (ES INGEN ess SSE ESF SERL RA 143 85.12 är 2.95 

VILA EN JIA sys DssNS ERA | 116 69.05 2 396 5.74 
| EBES 206 00 O [UAE SR elr ae testa ss eds | 21 12.50 20 H.78N | ARGA 
| NETTO DNEPR dags | 6 3:57 T 1.80 50.49 
(CEXRSS FDR SEN teg ESS ARA ARA RAN | 6 3:5v = AA 

| 

MiEOLStStom H(IMGOSe) some 14 

Hylocomium: parietintum! 4. :s....s bikes. | | 166 98.81 + 0.74 0.75 

PICKANUM UNGUISTUN ...o..csss vise oss ssk | | 145 86-31 FEL3:07 3.56 
'Hylocomium DROLICEU os ev ite senere | 134 79-76 I 2.60 3:26 
ROy ta ChumncOMmmUuRe | ..cse.c Ssicere ssk kN| 62 36.90 + 2.81 7.63 

| Dicranum SEO AGE TN trean fås sf SRA 35 20:83 Cl AT 2.51 12.03 

LLYPIOERVEKISTA" CASLFENSISA a due don sg en des er 30 17.86 äl SO 1737 

LDICK AMY NL SNUSECESGENS I. rss or don sek oo MATER 3 1.79 — =: 

NECK PLOUSiKP ElLUCIdA RA a ssd sen esdden il 0.60 -— -— 

RO MULEN TL 2 COUPES SEN NAS NSISSAR Fen er. lr Mead ÅN | 4 2.38 | — SR 
(CRP (JAKAD SRA agg 8 4:76 | SR vå 
Dicranum GOMOESTIA7, SONEN SEEDE rie RET II 2 I.19 — —= 

» LOL FÖ NA fe Ar SA I 0.60 — Nr 

4 m:s kvadratförband (168 observationer) 

Verband 4/4 m (168 Observationen) 



Ptilidium pulcherrimum 
| Plagiothecium 

| 

| 
| Cladina rangiferina 
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Tabell VIII. 

Arter pj 

Pflanzenspezies Art 
antal 

Spezies-| 
zahl 

KEMLICULATVUNN I us ska ssidiee rer les 

Narva (Rechte). e+:-: cs... 5 

] 

komster | procent | 

|Observiert in Aa Za | Fehler 

rr RE (2) 
| 

I 0.60 —- 

2 1.19 er 

33 19.64 FF 280 
| 10 5.96 = 

2 | I.rg SA 

FAME DEN — 
I | 0.60 — 

Provytan 128: II. — Arealberäkning. Rutstorlek o.; m”. 

Probefläche 128: II. — Arealberechnung. Grösse der Quadrate 0.5 m?. 

fomtel före- Frekvens-]| Medelfel | 

Mittlerer | 100 771 

49 

4 m:s kvadratförband (168 observationer) 
Verband 4/4 m (168 Observationen) 

M 

Arter 

Pflanzenspezies 

Ris (Zwergsträucher) 

| Myrtillus nigra 

|; Vaccinium vitis idea 

Calluna vulgaris 

Lycopodium annotinum 
D clavatum 

Majanthemum bifolium 

Åira flexuosa 
| 3 
Luzula pilosa 
| Festuca ovina 

Hylocomium parietinum 
Dicranum undulatum 

| Cladina rangiferina 

4 

Örter (Kräuter 

Gräs (Gräser) 

Mossor (Moose) 

Lavar (Flechten) 

Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 

TT 
I 

ll 4 m:s kvadratförband (168 observationer) 

Verband 4/4 m (168 Observationen) 

Antal 
I I 

| Areal- Medelfel | 
RER procent 

ee Rio Fehler 

Quadrate | (27) | 2) 

I 

2.50 1.49 + 0.59 

1.25 0.74 -— 

0.50 0.30 — 

175 1.04 =7 

1.50 0.89 — 

0.30 0.30 — 

| 

29.30 UN a SA ER 

0.25 | O.15 —- 

0.50 0.30 | — 

| 

70.50 | 41.96 2 Fr 

4.50 2.68 + 0.83 

4.25 2.53 OM 

0.25 O.13 

| 
Mittlerer | 100 7222 

AM 
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Tabell IX. 

Provytan 128:1IH1, — Frekvensberäkning. 
Probefläche 128: III. — Frequenzberechnung. 

Arter 

LAGERBERG. 

Rutstorlek o,.; m”. 
Grösse der Quadrate 0.5 m”. 

| 
| Verband 4/4 m (168 Observationen) 

Antal före-|Frekvens-| Medelfel E | Art- 
Pflanzenspezies | komster | procent | wi 

antal Mittlerer 
Sek 'Observiert in| ETERN » Fehler 
pezies- Anzahl | Prozent | | 

zahl Quadraten | (AS) | (22) | 

183-105 nga (SKON ssvvocsnsgs sr I | | 
| 

HOKRE HALLS. (NOITKS I ässossr ALERS SYN LUGGJIST YST | I [OR -— 
[| 

RÖKSE(ZWergsträucher)i nos. 6 

HI BYTER UI STAL sobovsdgangsSIORRSSSSEOR SIGGE 29 17.26 ar ige 

ViACEVVONDSOT EESK TACA vsk ss eken sea ln NE S 4.76 AREA | 
(COMRIE AE DONNREA TT sas TOSSA SEJ BENA N ES HSSSS I 0.60 — 
Ly COPOdrumr ANNOCIUN sosse ss snake OR NESS + 0.92 

TYCOpPOdIumA ClaValun moscsd: sas sh dne 54 | 32.14 = 247 

ETPURRCE CER DO RG AES MN sosse ers sagan 9 5.36 ArIESS 

Ö FEET (KONST) doscrsssdovs de HÖ | | 

WMIe [an py EP AeNSE Roos as sas snss resas alsen 43 27.97 I 3.09 
Bf2eETILAB SN ENUKO PD CE e a sake os seosesa Rea Be 27 16.07 + 2.63 
Majanthemum bifoliUnp ., .sossssrsearstnsn ana 38 22.62 + 2.27 | 
SEN ADMER (AMD RIPA NS SE SATSNS RAS SNSSSE SN ADD 3 1.79 0 

ÖVK GYSM EGT EO SUSIE EES is ere sr 10 5-95 25 dot 
VÄG OTTzG RO EGT AR 3 | 1.79 = 

2MdAO LOS ELR ee earn ararsla slask Ls id 5 2.98 = 
RO VSTEGHEDTTOR SPE LOS Ut mmm sanne seek I 0.60 = 
FALK LETMHDR AED Ob omr se neon ses Se Se Rea 2 | TIGA 

ISSN APK SENARE RRANTE orboodoANASI VENTIL SNS TS 1 | 0.60 
FROCEKULUUCAN EE Hem of Ia siare sjöl ne. sö, Sork earl I 0.60 TS 

|KOXOMSRAGelosella ne. ASSR AND Sera 4 2.38 ; 
| LHR, ALIS, LONA VDJNTATN Is äs vs TALAS SSSNs SS 2 | 1.19 = 
FANER NEN NCHOLOSA, oor rn sskae fre use es I 0.60 — 

TO La MTaE El LG sog! sla an aus ere eds eler änråe La era I | 0.60 Ta 
JEADMA (POCKEN DAR as SNS BENSBARAE OG = 

(GITaNSK (GASEN). see rn nns || 

FART RIIS SETH OSA oe selneejene förr el Negro SE I 161 95-33 + I.o2 
ILPFATNEN, JIE OSE no oos gens SJSS SSSK ASE Ar 04 oo 55.95 SIE 3Lr94 
RES LG MOE RO ASSR SR raser ass ef s oole sf ös ne al? 43 | 25.60 I 2.95 
AK OSLESIKO 6 ESR ASS RA I AA | 9 5.36 + 1.00 
(COIRESR JEDUDAI BRAT g äR USAS oS TTT ASN ASS NNAG JÄSA || 5 | 1.79 == 

(CENTRET Sfp dsocndyggasdoNsrnsr SA SNadsdNeS | 8 4.76 + 1.40 | 
ANT ROGAMLHUOHL OdOKALUPE oooorennn ses en IA san I | 0.60 = | 

IVINOrS STOR HVO DOSE) EL rn en san 17 | 

Hylocomiupm parietifllm omd.s.ssss.>ss--s 168 | 100.00 + 0.00 

IDICKAMUN UT GU ATUNA ooo es ss Hiss orena 148 | 88.10 ar OT 

Fiydoc omium. prolifefUDk ss... .eccse-=-2=ssscn | 531 OR + 1:70 

PRO DVEKICI UND CO TIMUMPLEN En es sales sele seas sn 28 | 66.67 FI 2.56 | 
LIICKANUIO SCOOP AK LUM oc ska sites iska ekRe NAN RR 45 | 26.79 I 2.08 | 
FTP IUNCREKLSSANEASEREITS ES ms dea- elle sober 59 [FE SINE 2 Bag 

NIER AVUPPOR fis GES GE PS en se ss ess Åse re 5 | 2.98 = 
MJELFE ALP ITSASD EMG TA nr on sa sadel sea | I I EEO6S = 

JERKER sr AREA AA SR AS SANS SI | | 25 FO = 

4 mis kvadratförband (168 observationer) 

| 100 m 

M 

| 
| 
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m:s kvadratförband (168 observationer) 

Verband 4/4 m (168 Observationen) 

Arte Så [SR Antal före-|Frekvens-| Medelfel | 
Pflanzenspezies ERA | komster SRARRERE länGHlestr | 100 m 

Speries Ae in iden. | Fehler | M 

zahl | Öladrären (47) (27) 

| 

FERRAN RE LEK OSTAR oas sed sikersre sr vis orre es 2 1.29 | | -— 
SS EKOEEPRALUS PAlUSIKIS = vosssressserrerersnrr I 0.60 Sr = 
Sie KCORONR CUPFESSIf OP osssossarsreerrrers rr enn 5 2.98 

Amölystegium uUncinatum .ssssoossssseserrrrra I 0.60 EN 
ERE FOTEN TNE rss koder ss ik Vass kr stadd S 4.76 a IöS 34.75 

» FEN R NANA me er ue stärker tofs I 0.60 | 
NERE PIUICREFFIMUNE  oolcseeeseseeereree or 2 I.19 — 

KRO SKIN NA OKC voterskekiesrari dress tå I O:607 | = | = 

| 

avart (Elechten) oo osccmmmoocs Öd | 

EKNER ANT) CHINA vvs « sienlnis voö 5 0 ale) ak | 5 2.88 | — 
PUR T EE EA AOL Ra ss Ness AN bes dka ve uten Vä dea | I [öre Vä = 

> PK AGZUSN VEN ORLAA fe sars SÄLAR Vale | 2 Tag — | 

» ARE LS oe oa ösa ji jorsa I EST AN 
> ENE RIRES IN SEE RA SER of slelkies ola a 2 1.19 | å = 

MIGIERGE Kar DO LNAUEENLA «vs ssev ss Nassa nn se eken I OBS Är UT 

Tabell X. 

Provytan 128:1I11. — Arealberäkning. Rutstorlek o.; m”. 
Probefläche 128: III. — Arealberechnung. Grösse der Quadrate o.5 m?. 

Arter 

Pflanzenspezies 

Ris (Zwergsträucher) 

RER RR AGNE 7 DU bs AA dr eig va sed on Pap ön dr rnnlers NAS 
SES TARO HANE ÅK Ia RETA NI BEEN RESA PRE PR SAR Sr Si 

Örter (Kräuter) 

MAREN KAN BE ILE PFEENSE mo dera osa oa DER don pä vd RS AA 
VÄG J GREN BIEN ÖVKO STUM ges sr RANA BERNT RA 

Gräs (Gräser) 

[ERS FER SE NER SSA a RR el oc 1å 0 lea a bea ön Sia 6 KA ERF 
SED AA LATE rer RE SEB AREAN A SEE ET 

Mossor (Moose) 

LV LOGO RELUMEEPUPIELUNVUCNT > vinge öst sed NR Kr 
UENIGK GEO UN GULOCND vv ssris esse då add NN SURNNA 
AR LOEO RUIN PROC EMU van sr nee se RolNe ts KVINNANS 
MED TAI REN EFAS TO CUSTKENSTS Too bv derna sak se esset s es 

Lavar (Flechten) 

(CISLLY EV RE AE BAG LAT RR SES EE SEI OR 

'4 m:s kvadratförband (168 observationer) 

Verband 4/4 m (168 Observationen) 

| Antal Areal- Medelfel | 
täckta rutor| procent Mittlerer | 100 22 

yet) Arealprozent Fehler FA 
deckter | / | 
Quadrate | (47) (2) | 

| I 

| 

0.75 O.45 FS = 
0.350 0.30 — 

| 
0.25 O.15 — — 

O.50 | 0:30 — — 

| 
41.25 | 24.55 är 1.97 8.03 

O.50 0.30 — - 

O.25 | O.15 = — 

| 
51.00 30.36 + 2.70 5.88 
3.00 | 1.79 SEO0S 36.89 

10.50 6.25 a Tar 17.73 « 

I.oo 0.60 — LS: 

| 

I 0.25 O:I5 —- 2 
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30 äga endast några få högre frekvensgrader. Arternas sporadiska före- 

komst belyses ytterligare därav, att icke mindre än 9 stycken lyckats 

undgå rutförbandet. Dessa äro: Betula odorata, Populus tremula, Sor- 

bus Aucuparia, Lotus corniculatus, Trifolium repens, Ajuga pyramidalis, 

Veronica chamedrys, Hieracium pseudodiaphanum och H. pilosella. Av 

gräsen dominerar Azra fullständigt, den är enligt HULT riklig, å stora 

fläckar ymnig. (fo O5,83FE 1,02, 4 fo 24,55 1,97), Festuca rarvistrodd 

(YT 25,60 2,95, 4 fo 0,30), Lusula har en mycket glestutbredoms 

över hela provytan men måste trots sin höga frekvensprocent (55,95 + 3,94, 

FOSS 
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IN 
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SI Se MA 

| 

KOSS KISS N 

SRS IIN 
VÄSSIIIDYN 

Fig. 11. Provytan 128: II. Grafisk framställning av de biologiska typernas arealprocenter 
beräknade med ett förband av 4 X4 m. och 0,3 m”:s rutor. 

Probefläche 128: 1I. Graphische Darstellung der Arealprozente der verschiedenen biologischen Typen, unter 
nwendung eines Verbandes von 4/4 m und einer Quadratgrösse von o,; m? ermittelt. 

Grundyta reducerad till markens nivå E SVEN 
Gräs (Gräser). 

(Kreisfläche am Boden). 

US) Ris (Zwergsträucher). VN Mossor (Moose). 

Örter (Kräuter). 

| | Ouppskattad areal (nicht geschätztes A real). 

NNE] Lavar (Flechten). 
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betecknas som tunnsådd. Alla örter förekomma enligt mina an- 

teckningar enstaka, Majanthemum dock även delvis strödd, på några 

mindre fläckar med riklig frekvens (f£ PM 22,62 t 2,27, 4 HA 0,30) och 

Trientalis på mindre fläckar tunnsådd. Av risen är det Lycopodium- 

fildjor 32004 247, MA a 0,30) 

Li; annotinum däremot endast enstaka; ett par större fläckar på ett par 

kvadratmeter, där den förekommer ymnigt, ha undgått rutförbandet. 

Mosstäcket har en ur artsynpunkt så gott som identisk sammansättning 

som på föregående avdelningar, lavarna däremot träda mycket tillbaka. 

arterna, som överväga, ÅL. clavatum är strödd ( 

En jämförelse mellan analysresultaten för provytan 128:s tre avdel- 

ningar visar, att vegetationen i det stora hela är mycket likformig. Några 

av de större skillnaderna ha redan ovan blivit framhållna. Men även 

beträffande arter av fysiognomiskt sett underordnad betydelse har ana- 

lysen påvisat faktiska skillnader i frekvens, vilka man vid en vanlig okulär 

uppskattning näppeligen skulle kunna definiera. Så exempelvis beträf- 

fande Melampyrum pratense. Denna växt förekommer faktiskt sparsam- 

mare å avd. II än å avd. I och III. Hypnum crista castrensis är av- 

gjort sällsyntare å avd. I. Polytrichum commune, som icke på någon 

avd. är i egentlig mening tuvbildande utan alltid uppträder i enstaka 

exemplar, har en större spridning å avd. I och II, och de överallt en- 

staka uppträdande lavarna intaga en betydligt mindre framskjuten plats 

på avd. III än på avd. I och II. Denna rena formationsstatistik har 

sålunda i detta fall åstadkommit ett resultat, som HULTS formations- 

analys icke skulle ha mäktat. 

Provytan 59 å Voxna bruksskog. 

Provytan 39 daterar sig från år 1906 och utlades i ett då 103-årigt 

tallbestånd, i vilket mossor och blåbärsris utgjorde den huvudsakliga 

markbetäckningen. Trakten ligger omedelbart nedanför högsta marina 

gränsen, och själva marken utgöres av en delvis mycket fin marin sand. 

Profilen utvisar ett 2—3 cm:s råhumustäcke, under detta en mycket tunn 

rand svartaktig, myllblandad sand, därpå följer ett 3 cm:s mäktigt blek- 

jordslager. Rödsanden är föga utpräglad och övergår utan skarp gräns 

nedåt i grövre sandlager. Provytan, som är 25 ar (50 X 50m.) stor, är 

i det närmaste plan och ägde vid sin anläggning 864 stammar, en kubik- 

massa om 500,84 m” samt en grundyta om 45,.4 m” Härav uttogos 

108 stammar (12,5; 4) med en kubikmassa av 32,4 m” (Gran vVoj ock en 

grundyta på 3,06 m” (6,76 96). Det kvarvarande beståndets medel- 

höjd var 26,6 m.; beståndet hör sålunda till de bästa, som över- 

huvud anträffas hos oss (bonitet 1,0 enligt MAASS). Undersökningens 

mål är ett utrönande av tillväxten. Att jag valde denna yta för en ana- 
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en + 

lys av markfloran be- 

rodde därpå, att den 

på grund av risens yp- 

piga utveckling syntes 

mig särskilt ägnad att 

pröva metodens för- 

måga till en mera all- 

sidig uppskattning av 

risen, vilka såsom sär- 

deles viktiga humusbil- 

dare tilldra sig det för- 

nämsta intresset ur 

marksynpunkt. - Ana- 

lysen utfördes med ett 

4 m:s kvadratförband 

och o,; m”:s rutor (jfr. 

fig. 12). Medelfelen äro 

beräknade efter mate- 
Fig. 12. Provytan 59, 25 ar (50 X 50 m.). Förbandet 4 X4 
m. (169 rutor om 0,5 m”) ligger helt inom ytgränsen och gäl- É 
ler en areal av 27,04 ar. Gruppvarianter äro bildade genom talsgrupper, såsom skett 
sammanförande av var 10:de ruta enligt en från höger införd med provytan 128:s 

löpande numrering (jfr fig. 10). : - 

Probefläche 359, 25 ar (350X506 m). Der Verband 4/4 m (169 Quadrate avdelningar (jfr. fig. 10). 
von o,, m? Grösse) ist gleichmässig innerhalb der Flächengrenze orientiert 2 AE 
und gilt ein Areal von 27,,4 ar. Die Gruppenvarianten wurden durch Zu- I den år 1906 upprat 
sammenfiihrang aller 1o:ten Quadrate nach einer von rechts laufenden tade ståndortsanteck- 

Numerierung gebildet (vergl. Fig. 10). 

rialets uppdelning i 10- 

ningen uppgivas buskar- 

na vara enstaka, risen ymniga, örter och gräs tunnsådda, mossor ymniga 

och lavar enstaka. Av risen betecknades Myrtillus såsom ymnig, Linnea 

såsom strödd och Vaccinium såsom tunnsådd, alla örter uppgåvos såsom 

enstaka förekommande med undantag av Majanthemum och Trientalis, 

vilka tillerkändes ymnighetsgraden tunnsådd. Av gräsen ansågos ÄÅira 

och Agvrostis vara tunnsådda, övriga enstaka. Denna frekvensbedömning 

erbjuder vid en jämförelse med de siffror, som i tab. XI och XII lämnas, 

åtskilligt av intresse. Av den förstnämnda framgår, att markfloran icke 

utmärker sig för någon högre artrikedom. Sammanlagt 37 arter, varav 

endast 21 högre växter, ha antecknats; utom dessa funnos endast ett 

par individ av Solidago virgaurea och Poa trivialis. Högre frekvenssiffror 

återfinnas endast under risen och mossorna, i mindre grad under örterna. 

En blick på arealprocenterna och den för risen även uträknade frodig- 

hetsgraden visar, att Myriillus nigra (f Yo 97,63 FE O0,o1, I Yo 47,93 I 2,10, 

maximal medelhöjd 24,47 t 0,46) är det fysiognomiskt avgörande ele- 

mentet. — Vaccinium har visserligen ungefär lika hög frekvensprocent 
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(95,86 + 1,,6), men dess arealprocent (3,55 + 0,59) är låg, och den maxi- 

mala medelhöjden 11,59 t 0,28 cm. ställer den ju även långt efter Myr- 

tillus. Detta torde väl förklara, att Vaccinium oaktat sin jämna sprid- 

ning över provytan, i den första ståndortsanteckningen icke ansågs för- 

tjäna högre ymnighetsgrad än tunnsådd. Zznnea,som där uppgavs för. 

strödd, spelar också i själva verket en större roll än Vaccinium. -Prak- 

tiskt taget har den samma frekvenssiffra (91,12 + 2,39), men arealprocenten 

(9,02 + 0,95) Visar, att den är en betydligt större fysiognomisk faktor att 

räkna med. Möjligt är ju även, att de 8 år, som ligga emellan de båda 
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Fig. 10. Provytan 59. Grafisk framställning av de biologiska typernas arealprocenter, be- 
räknade enligt förbandet 4X4 m. och 0,5 m”:s rutor. 

Probefläche 59. Graphische Darstellung der Arealprozente der verschiedenen biologischen Typen, unter An- 
wendung eines Verbandes von 4/4 m und einer Quadratgrösse von o,; m? ermittelt. 

Grundyta reducerad till markens nivå. (ENG LES 
(Kreisfläche am Boden). EST ASEAS EKS 

7 TJ 
UU) Ris (Zwergsträucher). DN Mossor (Moose). 

SSE [er fö Ouppskattad areal (Nicht geschätztes 
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pp5k (Nicht g 
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Provytan 59. — Frekvensberäkning. Rutstorlok o0o.; m”. 

Probefläche 359. — Frequenzberechnung. Grösse der Quadrate o.5 m?. 
Tabell" XI. 

4 m:s kvadratförband (169 observationer) | 

| Verband 4/4 m (169 Observationen) 

AST en Antal före- Frekvens-' Medelfel | | 
2 D 1 I I Pflanzenspezies RNE komster procent Mittlerer [TOO SAM 

— |Observiert in| Frequenz- Fehler | M 
Spezies- prozent ; i | | Anzahl (2) 

| | zahl | Quadraten: | (37) | ; 

| | | | | 
| Bits C(Sträueher) fs. .ossr 4 
I | I 

| FURL REG ASE oroas SAs RERS SOR RR AASE Lag: | ol 44 | 3 T:860 ASEA 
VIE PE tales NEO 17 DIESES mas sel ass ska ENE Ju SSE a S 
[ASO ED USSR UGN PARKLE «FSA Ses nt As Ne Aer | 2 1.18 a 
(IEA SÄMRE ALS A Re re AA EAA SAS set | I | 0.59 = = 

| NAS (ERSSON sog ss rs ss0t 0 | 
. . 

I ls ATA TND (ERS a BAG de Mg RSS ER KKR AE ARS 165 97.63 25 (ÖR 0.93 

VEXS akt lanla VALD, Hele lseo one ddus BT os brSt RAT 62 0 5E80K I AG 1.52 | 
|bIEIT 22 ND ORG ATS fn ret una se ESA 91.12 IF 2.39 2.62 | 
FEV COPO GLES AMROLDVUNT mc nos od adl urk skar son | 19 11.24 | ICE 13.57 | 

| » CORUPLANALUN «sjöresa Kissie RE | | 7 | 44 5 IMORSE 

(CENAe DR ASAT AGS LE so | 7 4.14 + T-45N) 35-050) 
| | | 

| (örtte (IKTÄMEn) San se. oe Ia | | 

| Majanthemum bifolium ....s-.-.s-=-kcs=5c0 I 104 O1.54 HSA 554 | 
| SPEIentalls eUrOPAA.. ss s..0.. sen sn AE Ju OR NAR DR 3.06 | 
VELBLRGIE DVI UPORPIALETESE Mms bskaaese sas KA 42 | 24.85 0350 14.44 | 

WGOO CP EK ARKEP ERSTA AES SS RN 7 4.14 RES | 
|(LSKA DR ARMNR IPS F0föSGA SR SSSK LTd a 4 223 Fe | | 

(Erntal Sv (GT2SCH), spekko. so EES OM | YT I i I | 

ÄT TERO Sf re me oa ra da set ke a TA | 40 23.67 FF 24 NOT 
(CALA ASKOSCISKOFURAINACER mom oense 38 22.49 IEC rk Oc 

UCS TALE CL O ere CTR SA NADER a, SS a Lö AN NG 7 4.14 I I 1:45 | 35:08 
ANA OSERS DOKRAIRET Vesa ASL As 6 3-55 = SE 
ER UP TLS SANNA EVO NE SIT EE RSA 5 2.96 re SE 
(CEXRES (IFO NA AES håg odon ESSER SSA I 0.59 - AS 

| IMIOLSISTO ar (MOOSC) an sn on sov 9 
; RE | 

Fyll c OmiUupi ParletilUum. ....sise,sercssnsd 166 98.22 | + 0.85 | 0.86 
Dicranumvundulatum jied...idsse sses de rereal 12 73-96 + 2.69 | 3:63 

| Hypnum crista castrensis ............... 91 53-85 I 5.64 | 10.48 

|ETydO GOT iUIm ND EOLITe TUNN. ss sees dn ses S8 52.07 +r 2.12 4:06 
STEKTE NERS EO KATA ENN Sa 12 7:10 IF 2.47 | 27-86 
SEO TYLKLENUPDENUMDPEN LILA munesaksn sasse res sad Co) 4.73 Fk I.z:7 | 24.80 

| > ARN PR DE BSS da senses 3 1.78 SE 5 
SÖRlALITES EPN ÖS ss SA OAS SAS ERE 3 1.78 = 
PLUTAND PULCHEKIIILUN  srorseda skr ssk onlan as 3 1.78 == — SN 

| lava (Ele Chen) Z 

|G ib: sade a da Gee ss RAS ER TA RT 3 1.78 = PE 
| » NISKA RE Rysokedss SORGSEN I 0.59 SK re | 
| (CUM DAN Tf KORALL soc send AKA BR ARA I 0.59 av SANN 
I . 

> JöREE AD EN ALA öh ss a ar SSA ETS ENARE I 0.59 - 
| » KK ACD SFEESESASKESEN SNS SNR I 0.59 - TE 
|ICELKARDA YJUIITPEKINA Mms AN I 0.59 = = 
[Lö EE RREAE KRNUNE  osssonVINNERTS SOSVBNEL IE I 0.59 = 
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Provytan 59. — Arealberäkning. Rutstorlek 0o.s m”. 

Tabell XII Probefläche 5359- Arealberechnung. Grösse der Quadrate 0.5 m”. 

|| 4 m:s kvadratförband (169 observationer) Frodighet | 

Verband 4/4 m (169 Observationen) Uppigkeit | 

Arter Antal Areal- Maximal | 

Pflanzenspezies | täckta procent | Medelfel | medel- Medelfel | 
rutor Are | 300 22 | höjd cm. | | ; Areal- Mittlerer | 1/ läggs Mittlerer 

| Zahl prozent Fehlér a | Mittlere Feller 
| bedeckter | Maximal- | 

Quadrate (37) | 7) höhe cm | | s | | | 
I 

| | 
| : 5 | 
| Ris (Zwergsträucher) | | | 

Myrtillus nigra KET SRE SE COE Lö S1.o0 a ytor är 2.10 4.38 24.47 SE 0.46 

Vaccinium vitis idea i........ 6.00 | 3:55 Fri 16.63 I 1.59 SE ÖsRB 

NER. VOK.CAIS: « Foss idlanes se öva | 15.25 | 9.02 ae Oe 10.48 — — 

Lycopodium annotinum ...... 0.25 O.15 2 = AU = 

; » complanatum ... 0.25 O.15 — — 21.00 =— 

BRlURAA VIloafiSssrssvsesar ers —— = — =S 8 

Örter (Kräuter) | 

Majanthemum bifolium ...... 0.75 0.44 — — — — 

Gräs (Gräser) | 

BOREG RICE AOSEEN scn sionen I .oo 0.59 — — = = 

| 

Mossor (Moose)...... 139-25 82.40 ae lige Dong — — 

Hylocomium parietinum ...... 93.2 55.18 JEN 250SUI Ska = Ae 

Dicranum undulatum ......... | HIOO:E 4.14 I 0.62 | 14.94 -— — 

Hyvylocomium proliferum ...... TS: ol IO:80 FA EGO | — — 

undersökningarna, bidragit till dessa förändringar. Av mossorna intaga 

som vanligt Hylocomium parietinum, H. proliferum och Dicranum undu- 

latum den mest framskjutna platsen; den förstnämnda har dock med sin 

höga arealprocent (55,18 + 2,93) ett givet företräde. Ur frekvenssynpunkt 

skiljer sig emellertid H. proliferum icke mycket från Hypnum crista 

castrensis, men : arealberäkningen ger vid handen, att den sistnämnda 

arten är av helt underordnad vikt. Detta är även fallet med samtliga lavar. 

Vid bestämmandet av mossornas roll som täckande vegetationselement 

har jag för denna yta gått till väga på annat sätt. Jag har nämligen, 

samtidigt som jag sökt fastställa arealsiffror för de olika arterna, även 

beräknat en arealprocent för samtliga arter gemensamt. Den arealsiffra 

(82,40 + 1,76), Som mossorna då erhålla, är mer än 12 9 högre än sum- 

man av de 3 enskilda arternas procenter, vilket naturligtvis har sin gil- 

tiga orsak däri, att den areal, som undandrar sig uppskattningen, blir 

mindre. I den grafiska framställningen över de biologiska typernas areal- 

procenter (fig. 10) är det denna siffra, som ligger till grund för mossor- 

nas utbredning; för risen samt örterna och gräsen ha de olika arternas 



58 TORSTEN LAGERBERG. 

siffror hopsummerats. De förra erhålla alltså en arealprocent av 60,80 

och örter och gräs tillsamman 1,03. Medelfelen äro härvid lämnade ur 

räkningen; man kan dock här liksom för provytan 128:s tre avdelningar 

vara säker på att uppskattningen ingalunda är för hög. Den till markens ni- 

vå reducerade grundytan slutligen upptager endast o,o3 24. Den ouppskat- 

tade arealen är här, jämförd med provytan 128 (fig.11), väsentligt reducerad. 

Pyrovytsserien 57 äå Voxna bruksskog. J 2) fr 

Provytsserien 57 omfattar tvenne avdelningar båda belägna i omedel- 

bar närhet till den ovan behandlade provytan 59. Den anlades 1906 i 

ett då 63-årigt tallbestånd. Även här utgöres marken av en fin sten- 

och blockfri marin sand, och profilen skiljer sig ej i väsentlig grad från 

den å ytan 59. Beståndet är växtligt och tillhör bonitet o,8 enligt MAASS. 

Avsikten med försöket är att erhålla en jämförelse mellan ljushuggning 

och gallring. Skogstypen uppges i den första ståndortsbeskrivningen 

vara mossrik tallskog och markfloran ansågs vara så likartad på båda 

avdelningarna, att den floristiska analysen utfördes gemensamt för båda. 

Buskar uppgåvos för enstaka, ris strödda, gräs och örter tunnsådda, 

mossor ymniga och lavar strödda. Av risen betecknas Myrtillus som 

strödd, Vaccinium som fläckvis riklig, Linnea, Calluna och Lycopodium 

complanatum som enstaka, av gräsen uppgivas Ågrostis vulgaris (sanno- 

likt förväxlad med steril Calamagrostis arundinacea) och ÄAira flexuosa 

vara tunnsådda. Bland mossorna tillerkännes ymnig frekvens åt Hyloco- 

mäium parietinum, tunnsådd åt H. proliferum, Dicranum undulatum och 

D. scoparium; Hypnum crista castrensis och Polytrichum commune gälla 

för enstaka. Den okulära uppskattning, som jag själv samtidigt med 

den formationsstatistiska undersökningen utförde, stämmer rätt väl överens 

med den, som vid ytornas anläggning utfördes. 

Avd. I har en storlek av 48 ar (80 X60 m.). Marken är tämligen 
plan, nordöstra hörnet av ytan stupar dock brant ned i en djup sänka. 

Ursprungligen funnos på denna yta pr hektar 2,592 stammar med en 

kubikmassa av 289,65 m” och en grundyta av 353,84 m”. Vid den år 

1906 företagna ljushuggningen borttogos 1,459 stammar (356,3 No), av mas- 

san 71,25 m” (24,6 24) samt av grundytan 9,81 m” (27,4 20). Den floristiska 

analysen utfördes med o,; m”:s rutor och ett 4 m:s kvadratförband, an- 

ordnat så, att taxeringsarealen och provytans areal fullständigt samman- 

falla (jfr. fig. 14). Vid medelfelens bestämning ha gruppvarianter bildats 

av rutorna på var 4:e tvärlinje. 

Den i tab. XIII meddelade artlistan upptar sammanlagt 48 arter, därav 

endast 21 högre växter. Deras antal är dock i realiteten större. Föl- 

jande i ett enda eller några få individ uppträdande arter finnas näm- 
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ligen upptagna i mina anteckningar: Picea Abies, Funiperus communis, 

Lycopodium complanatum, Betula odorata, Populus tremula, Salix caprea, 

S. phylicifolia, Rubus saxatilis, Convallaria majalis, Rumex ÅAcetosella, 

Hieracium umbellatum samt Poa trivialis, alltså icke mindre än 12 styc- 

ken. Det bör dock icke förvåna, att så många arter undgått rutförban- 

det, om man betänker, att ytan i det närmaste är en halv hektar, och 

ee. 0oe60o 00 or oo. 0 0 0 

Fig. 14. Provytan 57: I, 48 ar (80 Xx 60 m.). Förbandet 4X4 m. (300 rutor om 0,5 m”) är 
orienterat så, att den areal, för vilken det gäller, sammanfaller med provytans. Gruppvarian- 

ter äro bildade genom sammanslående av rutorna på var 4:de tvärlinje. 

Probefläche 57: I, 48 ar (80oX60 m). Der Verband 4/4 m (300 Quadrate von o,, m? Grösse) ist in der Weise 
orientiert, dass das Areal, worauf es sich in der Tat bezieht,mitder Probefläche völlig zusammen fällt. Die Grup- 

penvarianten wurden hier aus Quadraten aller 4:ten Querlinien gebildet. 

AX 

att dessa 12 arter fysiognomiskt sett sakna all betydelse. Ett visst in- 

tresse tilldrar sig den relativt höga frekvenssiffran för tallen, som här 

uteslutande gäller 1—4-åriga småplantor. Dessa funnos vanligen på de 

nakna eller med glesa lavar bevuxna jordfläckarna. Att självföryngring 

så gott som saknas i denna skogstyp beror sålunda ej av brist på plan- 

tor utan får skyllas på andra omständigheter. Ser man på bottenskik- 

tets arter, så visar det sig, att skogstypen på provytan icke är fullt 

ensartad. Östra delen är mossrik, men i den västra äro lavarna så tal- 

rika, att skogen här blir mera hedartad; den utgör här faktiskt ett 

mellanting mellan den mossrika tallskogen och de lavrika tallhedar, 

som längre norr ut upptaga stora arealer av de marina sandslätterna. 
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Provytan 57:1.. — Frekvensberäkning. Rutstorlek o.s m”. 

Probefläche 57: I. — Frequenzberechnung. Grösse der Quadrate o.3 m?. 
Tabell XIII. 

4 m:s kvadratförband (300 observationer) 

Verband 4/4 m (300 Observationen) 

| AES Art Antal före- Frekvens-| Medelfel 
| Pflanzenspezies rd komster | procent | Mittlerer | ZOO! 

É |Observiert in| Frequenz- Fehler M 
Spezies-" Anzahl | pProzent Z 

zahl Quadraten (42) 4 202) | 

| | : 
Ng BiRWSIk ar (Straucher) mr. 2 

| Pinus »silvestris SERIE SENDA ARA re 29 9.67 SEN 2550 25.32 | 
|SOK OULS AUEL PAP Ia bered verde TA I 3 — ir 

RN 2 a 
Ris (Zwergsträucher)!....A...c. / 

|BV( C CITE KVAtIST 10288. ocg sne son ARS 223 97-67 + 0.29 Orao 
| IVEgr ENS) MISTA is ooo bedre akan SSR 160 535530) Is KIRES 3.42 | 
(ERT ANVAl PS fo sor ac arsa see rs NS 37-67 + 0.73 1.93 | 
PETRI RO na a a edå a ssk le Boras je a SANNE 65 20 I 1.9 8.80 | | > ET | Ir EL FILM IITO KUN mass ser Jedi nd 3 1.00 a =) 
ViRECERTUNIKULLOTNOSUND. ooomesenss are | - 0.33 — bota 

|EgETOStApIoNLOS MILO sUeN Sto mo skön s anden LE : 0.33 — = 

| HÖlmtern (Krauter) .......spae S | 
| Meajanthemum bifoliums. ,..si.o.nosedinnno Ta Su 19.00 +: 2.834 14.96 | 
NÄLIREER EOS KE UNO PCR See ns n sr des för ein nr 19 6.3 | I 0:49 7-78 | 
I . . . I i 

NE LTR ARE LAR Ze BIE ART BE SIREN. SR | z 0:67 Fr TE 
|ERILEO OPLEKES ELI YA OPLES IST om ojaraa solar ana REL GE | - 0.33 = Ti 
Chamenerium angustifolium = sinsssssssssr na | I 0.33 ST = 

NERGLLS AL ELR EA Roe mera a nana mon eäsnsin ess en I 0.33 = TT 
| FENDsO LAN ILO KANE erg verser see on JANEE ; 0.33 4 2 

> SAL JRLLRT BROR GRASS agg I 0.33 ör LJ | | 

| Gräs 'Gräser) Al ara SAKER 4 

| Calamapgrostis arundinacleA ,.s.ssssessonseoaa 21 7.00 Arg 1:85 26.41 

VEAPK ER LC020S TENN TR AR OA” ENN II 3-67 = 
| LK ej LES TT AR SIS AS RSS Cen 2 0.67 = a 
LNESILS BIL SEN DE [LEN ss TS ESR a I 0.33 IK SR 

| INTforstStö mr (MOOSE). — vgmec | 24 

| Hylocomium parietinum ....ssnsomo....... | 292 | 97.3 | F 0.82 0.834 
[DIC ra num undulat, ..v...si6... soc a | 270 90.00 FD 1.93 | 
Hypnum Crista Castrensis  ;.......ssc.c... 195 65.00 I 4.12 6.34 | 
HylocOmium "prolifefffi:..........sscsowocds 120 40.00 I 0.94 | — 2.36 
PiccanuUm SCOPATUM >se. srins ser erbdises 118 39-3 I 2.56 Ö.sr 
LEOPVLRLCIEGEIE ECO MEINE oosesessenerse sie sr SA 64 2103 a LENE 7:05 

| » MEPUEPER RAL 2 I Ers II SKEN. 55 | 18.33 2 23 1 I.6r 

MDTEKAR UN dLSCESCENS. cs astgerses orena 24 3.00 35 (IA 17.68 | 
EO JELEG RIE TS SR RE må rn a da sd 20 6.67 + 0.67 10.00 | 
BIK OMNIA RANA se oder arer ade a I 0.3 Er SR 

| Öncophorus Strumifer omoomesessersrrenser erna I 0.33 Frö FA 
LD LCILPASERDNED DUSTIN mas ss r oss eds sa kn oe ER de I 0.33 = = | 

» SP ULL SNS SAR sedda eee ör ikrsEoRS JAN I | 0.33 Er. | 
PAELTLALO PUlEREK FIDU valosr oscdeeee döda I | 0.33 = == 

å By 
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4 m:s kvadratförband (300 observationer) 

| Verband 4/4 m (300 Observationen) 

| Arter | lAntal före-|Frekvens-| Medelfi | ae ISÄR | | Medelfel 
| anzenspezies IKE komster | procent | wMittlerer söb' sn | 

| IK = |Observiertan| "xeduenz- | ”Fenler |=— 
| Spezies- |  Anzahl. | Prozent (2) M 

I zahl | Quadraten | ) N 
| I 

Ia vas (Nlechten) ua ddssma 13 

KIEEANG ASTÄVGlICE. Ness vaser sodedgrer dörr 158 52.67 ARON 5.48 
| » RESER OAL, Menas nosa rel s aina ARA 12 41.33 SN2E50 5.70 
KOLONIER PY -CIMALA vusevssseresssessrerrrer rskr 14 4.67 — 

ja BOALT AR RE RA AA a de 12 4.00 — 
RER RTR S (NT GL ar abetejel Side sou st fa ojn nrr ja 12 4.00 = = 
ESSER GA TO PIiTHÖSA, vore re rese kalven sina ön v KN rek II 3:67 = = 
ER EREGULlON: DUSCHEN — ncsslsanes sel vå era sve td 1I 3-67 = 
SITEN NE [OK TIIS mu seas ssk sel sken dk ner AT | 6 2.00 - MER 
För RIPSA CE MARE RE lst sv ER ds ieles anse Na ab vs le | 4 1.33 3 — 
| SÅ | d IRL GR LERA ÄN SAR ds NGEE ES ASSR NE I 0.33 — a 
| d FRLOPIIERYSELS leta oa nt bao re sn den SA I 0.33 SE == 
,Cladina RESTER oa Cadel Rd aa säljer ake sa Fester I 0.33 — AE 

[NPR CKISSUNIPEKIHA —oosesRe secs sel srt er cr I 0.38 — — 

Tabell XIV. 

Provytan 57:1. — Arealberäkning. Rutstorlek o.;s m?. 

Probefläche 57: I. — Arealberechnung. Grösse der Quadrate o.5 m?. 

4 m:s kvadratförband (300 observationer) | Frodighet 
| Verband 4/4 m (300 Observationen) Uppigkeit 

| Arter Antal Areal- | Maximal | | 2 | | ; 
Pflanzenspezies täckta | procent | Medelfel | EN medel- | Medelfel | 

rutor Areal== | Näe es | höjd em. | Sed | 

| Zahl | prozent Fehler M Mittieres | JOE 
| bedeckter | : : Maximal- | AE 

Quadrate | (47) ”m | höhe cm | 
— LK — VV — I 

Ris (Zwergsträucher) | 

Vaccinum vitis idea ......... 39.25 13.08 FOS | 4.96 12.15 + 0.29 

MRI lHS TVO Aj sushi sne er 7.25 2.42 | FE 0:75 | 30:99 16:85 GE Os | 
Callupa vulgaris  .......... 3.00 1.00 FOR | 23:57 20.17 I 0.53 | 
Ulin Nea DOKEdlS e.d onensyr ser 4.00 1.33 20 OR 23:39 SE = 

Örter (Kräuter) 

Majanthemum bifolium ...... 1.00 | 0.33 (ON RNE = 

Mossor (Moose) 221.575 73.83 + 0.79 1.08 — = 

Hylocomium parietinum 155.75 | 51.92 + 0.40 0.77 = 2 
Dicranum undulatum pe 14.00 | 4.67 Ev OT VPS AS ba es 

| Hypnum crista castrensis .--]| 35501. | 1.17 + Os45 | 38.47 — a 
Hylocomium proliferum —.. || Siäskr 1.92 + Og 37.08 SS é 

| Dicranum scoparium......... 0.25 | 0.08 + 0:57 86.532 = pe 

» Polytrichum commune ...... | 0.30 | 0.17 += Om 86.61 = 4 
» Juniperinum | 0.30 O.17 + OR 86.61 FA 

Lavar (Flechten) :.:.... 12.30 4.17 RANG 25.38 =— 
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Av arterna i fältskiktet äro bland risen Myrtillus och Vaccinium domi- i 

nerande. Myrtillus (f Yo 53,33 kt 1,83, 4 PW 2,42 t 0,75, frodighetsgrad 

16,85 +t0,s2 cm.) har jag antecknat såsom riklig i ytans östra del men 

ganska lågvuxen, Vaccinium (f Io 97,67 fO0,20, 4 PW 13,08 + 0,65, frodig- 

hetsgrad I12,:5 t 0,29 Cm.) såsom riklig — strödd, huvudsakligen i västra 

delen (jfr. tab. XIV). De fysiognomiska faktorerna giva, som synes,ett be- 

stämt företräde åt Vaccinium, även om den är mera lågvuxen. Jämförelsen 

mellan frodigheten på dessa båda ris visar, att Myrtillus är minst ett par 

centimeter högre. Sträcker man ut jämförelsen till den närbelägna prov- 
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Fig. 15. Provytan 57: I. Grafisk framställning av de biologiska typernas arealprocenter, 
beräknade enligt förbandet 4 X 4 m. och 0,5 m”:s rutor. 

2000X aVvaAanN 

Probefläche 57: I. Graphische Darstellung der Arealprozente der verschiedenen biologischen Typen, unter 
Anwendung eines Verbandes von 4/4 m und einer Quadratgrösse von 0,5 m? ermittelt. 

Grundyta reducerad till markens nivå. V S 
NTE j N Mossor (Moose). 

(Kreisfläche am Boden). N 

Ris (Zwergsträucher). Lavar (Flechten). 

A re Ouppskattad areal 

Omer (SES) (Nicht geschätztes Areal). 
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ytan 59, så finner man, att den maximala medelhöjden för Vaccinium är så 
gott som identisk å båda ytorna, däremot äger Myrtillus en avsevärt 
högre frodighet å provytan 59. — Calluna har oaktat sin rätt stora 
frekvenssiffra (37,67 + 0,73) i mina anteckningar betecknats som enstaka. 
Någon större höjd äger den dock icke (20,17 + 0,s3 cm.). Av de fem 
mossor, vilka äga högre frekvenssiffror, är som vanligt Hylocomium pa- 
rietinum (f PY 97,33 to,82, a AY 51,92 t 0,40) Viktigast; anmärkningsvärt 

eos 0000. 0 0 // ee eo or oo0€- 0 0 0 0 0. 0 e/ e ooo0. 0ooo8m 0 0 02oom M-.. 0 o |/ ee 0 000 ee 0 vv o0 o |/ oc 00 0.0 0 0 // 

Fig. 16. Provytan 57: II, 24 ar. Förbandet 4X4 m. (168 rutor om 0,5 m?) gäller för en areal 

av 26,88 ar, markerad av den finare konturlinjen. Gruppvarianter hava bildats genom samman- 
slående av rutorna å var 4:de tvärlinje (jfr. fig. 14). 

Probefläche 57:1I , 24 ar. Der Verband 4/4 m (168 Quadrate von o,; m”? Grösse) bezieht sich auf ein Areal 
von 26,gg ar, durch die feinere Grenzlinie markiert. Die Gruppenvarianten wurden hier aus Quadraten aller 

4:ten Querlinien gebildet (vergl. Fig. 14). 

stor spridning inom provytan tillkommer även Däicranum undulatunm 

(f PN 90,00 + 1,73). Lavarna äro vanligast företrädda av Cladina rangi- 

ferina och CZ. silvatica, ingen av dem har emellertid haft en sådan 

förekomst, att de ha kunnat komma i fråga vid arealberäkningen. 

Den grafiska framställningen över de biologiska typernas arealpro- 

center (fig. 15), som här meddelas, är upprättad på samma sätt som för 

provytan 59. Arealerna för mossor och lavar äro grundade på de 

procenter, som uträknats för alla arter gemensamt. Om man summerar 

de enskilda mossarternas arealprocenter, förloras 13,75 24; resultatet visar 
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sålunda stor överensstämmelse med förhållandena -å provytan 59. Risen 

spela som synes trots sin höga frekvens en ganska underordnad roll, 

örterna äro betydelselösa. Den ouppskattade arealen synes här vara 

något större än å provytan 59; i realiteten är den nog icke detta, ty i 

densamma ingå även kalfläckar, vilka särskilt inom ytans hedartade del 

ingalunda voro sällsynta, ehuru de icke blevo föremål för någon upp- 

skattning. Grundytan vid markens nivå upptar endast omkring 0,8 9. 

Avd. II är en oregelbunden figur med en storlek av 24 ar. Den höll 
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Fig. 17. Provytan 57: II. Grafisk framställning av de biologiska typernas arealprocenter, be- 
räknade enligt förbandet 4 Xx 4 m. och 0,35; m”:s rutor. : 

Probefläche 57: II. Graphische Darstellung der Arealprozente der verschiedenen biologischen Typen, unter 
nwendung eines Verbandes von 4/4 m und einer Quadratgrösse von o,; m? ermittelt. 

Grundyta, reducerad till markens nivå. 
(Kreisfläche am Boden). 

UP) Ris (Zwergsträucher). 

Örter, (Kräuter). 

| | Ouppskattad areal (Nicht geschätztes Areal). 

Gräs (Gräser). 

Al Mossor (Moose). 

Lavar (Flechten). 
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ursprungligen pr hektar 2,546 stammar med en kubikmassa av 265,38 

m” samt en grundyta av 32,71 m”. Beståndet låggallrades starkt och 

förlorade därvid 1,121 stammar (43,86 24), av massan 18,99 m” (7,16 20) 

samt av grundytan 3,:3 m” (9,57 20). Den floristiska analysen har ut-- 

förts med ett 4 m:s kvadratförband och rutor om 0,5 m”, anordnat så som 

framgår av fig. 16. Uppskattningen gäller i själva verket 26,88 ar. Grupp- 

varianter ha bildats av rutorna å var 4:de tvärlinje -— alltså 4 stycken, 

och med ledning av dessa ha procentsiffrornas medelfel blivit beräknade. 

Med 10:talsgrupper efter en från höger löpande numrering erhåller man 

särdeles olikvärdiga gruppvarianter (jfr. sid. 23) och stora medelfel. För 

Cladina sylvatica exempelvis stiger detta till + 4,09, medan det med den 

jämnare gruppindelning som här valts är + 2,87. 

Markfloran har på grund av de överallt insprängda lavarna en starkt 

hedartad prägel, vilket intryck förhöjes av risens liksom a föregående 

avdelning föga yppiga utveckling. Artlistan (tab. XV) upptager endast 

35 arter, varav 18 kärlväxter. Utom dessa hava anteckats följande: 

Betula odorata, Salix caprea, Rubus saxatilis, Empetrum nigrum, Pyrola 

chlorantha, P. secunda, Chamaenerium angustifolium samt Solidago vir- 

gZaurea, alla dock endast i enstaka exemplar. Det är påfallande, hur 

likartad vegetationen i själva verket är på denna och föregående av- 

delning. Risen ha nästan samma frekvensprocenter och likaså de domi- 

nerande mossarterna. Dicranum scoparium och Polytrichum juniperinum 

äro dock mindre allmänna å avd. II, och vad lavarna beträffar, är 

Cladina rangiferina även där sällsyntare. Arealsiffrorna (tab. XVI) 

tyda även på att ristäcket har ungetär samma betydelse å båda avdel- 

ningarna; frodighetssiffrorna visa endast någon verklig skillnad för 

Calluna till förmån för avd. II. Mossornas gemensamma arealprocent 

(85,42 + 1,03) är även betydligt större å sistnämnda avdelning. Samman- 

slår man de enskilda arternas arealsiffror, så understiger denna summa 

den gemensamma arealprocenten med 13,84, d. v. s. så gott som samma 

siffra som å afd. I. Denna likformighet i metodens sätt att arbeta för- 

tjänar särskild uppmärksamhet. Lavarna visa, att de spela en fysiog- 

nomiskt sett mindre framträdande roll på denna avdelning. Arealpro- 

centerna säga visserligen icke mycket härutinnan, men frekvenssiffrorna 

och det lägre artantalet peka avgjort i denna riktning. Särskilt på- 

fallande är den sparsamma förekomsten av Cladina rangiferina, Även 

örtrikedomen är mindre. Bland gräsen faller Calamagrostis arundinacea 

oaktat sin sparsamma förekomst genast i ögonen. Den uppträder i 

sterila, enstaka stående exemplar, vilka dock på grund av den plana 

marken och det lågvuxna, glesa ristäcket äro lätt synliga. Den är även 

absolut taget vanligare på denna avdelning. 

5 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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Tabell XV. 

Provytan 57:I1I. Frekvensberäkning. Rutstorlek o.; m”. 

Probefläche 57: II. Frequenzberechnung. Grösse der Quadrate o.5 m?. 

I 4 m:s kvadratförband (168 observationer) 
| Verband 4/4 m (168 Observationen) 

ATIler 0) SA v é SKARS AE ra FA SSR I Medelfel 
anzenspezies omster | kvens- | Pp antal rn ; | Nätklerer | =CEME 

Spaces Observiert in| Procent | ”Fehler | M 
zåhl Anzahl Frequenz-/| (m) | | 

Quadraten |proz. (MM) | 

| | I3r0tSIkran (SträUCHEer). ....-c see ess 4 | | 

RPTILS AS BLS ESMTSE REN BES REON de SR Allee 6 | 3:57 — — | 

FAGESL LR EPTSC TAPIR Ul oe enbart der Saga rtlle I 0.60 = AH | 
SAUL R III OPERA msn a RN al ale bla.sle «de Ses So len KIER ERROrGG - 

IS ORO US ACA GL COLE P UK TAN s soo eres Sr see oro ERA se R AN | I | 0.60 Sr = 

Ris (Zwergsträucher) ............ 5 | | | 
|INVG CCInUnI wWAliStideBa cc rst cs sect 53 RN FEGT OZ NE STO 1.27 | 
MM YE CUS III OLE Snr sek seja ss NES 84 | 50-00 | I 3-08 6.16 
(CKTYALD TIA B ANSI REGEL få ES rack rr AA ERA re NE G31N 3083 rea 5:94 

WEST UCE ON OO 1 EES or ara Ser öres eo de AN SAS 348 Sj 20240 | Be RASER 
VÄGG ETIPER I DRILUL DO LNTO STP AE bris e se bese EEA I | 0:60 | TS = 

| ÖRE eV (KTÄNET)-. sc oss se 4 | | 
| Free rnteeSKENFO EA ores dead oe leser sn ee nn RN an 33-533 
VEM Ofar te PA NL NOT Ol sa ssdeseensn rs sksA AA | II | 6:55 ll AE 20 31.95 

VOL AL [SC TULONEN ET DNS om orala de Tee e ense len FASA | 2 1.19 = = 
| SLIEMRLS SEND VILT a mrs sa gissa 2 1.19 - = 

(GITÄSK(GTASEN): vessel ag 5 
; Calamagrostlis aTUNdinaceA sms: sossresenna 32 19.05 + 0.61 3.22 

| LA DI LIN [LEGILTS Ser NT MAA sak ET SE 8 4:70 SERA 30.81 
(SBR DALER a og SSE TE NESSER 74 4.17 | I 1.46 35:09 
LOOS ESD ae soner relen send nd I OO NN Far 
SEVASS TAGA DTE I sat SD OS BES AA SARAS SAL CET I 0.60 Sr = 

I 

| 
IV TOISISTOrma (IMOOSC)L «. ece co oc net TT | 

FIylOC Oma PALIefifUmM .........i.«. ccea 160-71. 08:81 | EE 0:58 0.61 
Picra num un dulalum m..ocoo...dstös ste de 150, ".1:.92:85 1), sm: 1.95 
Hypnum crista castrensiS ............... IOC) 65-48: | ar LO 4.60 
FElylOGcOmIiGmEprOliletU, .......so=1desann a 54 EV + "O:97 3:03 
LINRAFICEE VET SCONEK LIT ks or bor dee eler ser os | 40 [238 E0I:59 5.82 | 

Polytrichkum COMMUNC..soossesesererrerrna nar 38 22.62 | I 1.73 7-65 | 
» JUMPER DUR oo ssn son sens vr söka 8 4.760) FE I:6r (133: 

SAO PSSIFNLISE FS sa 00g a sr SEAT ASSR SEE | 6 3:57 NT Er 
PICK: APA NDES PAL osrabeer os sad erna 2 I.19 = = 

» ÖREN fee nd 2 1.19 —- 4 
FLIRTAR TIP IGUR TEL UUIE oss sedan si Nta I 0.60 = — 

Blalviakna (Blechten) > 3: vf ons Z 

(STA CIA RSUVA GAR senses dee NEN dr Ba 74 | 44-05 Hr 2:87 6.532 
ERA ET ee a oe sea svan 23 13.69 | I I.go | 13.88 

(MEL fUT TTG sN VERA LETAARN SS SS ES SERENA Sh JE NT EO ÖA 
| (FÄR GOYA FAN LIG NE ALIS hak 5 SE AEA INNE | 3 1.79 rr Fr 
(STAN KITS a ät domn l daner II 2 I.19 = = 
(BU LI (FAO SRErA SNI JO KET DIEN 2 sit Vr sa Se RASEN SLR LÅ I 0.60 == — 
|(2BE LOT OCR TEN POLO Se rese e See kd def rose Les I | 0.60 -— Or 
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Tabell XV/7. Provytan 57:11. — Arealberäkning. Rutstorlek o.: m”. 

Probefläche 57: II. — Arealberechnung. Grösse der Quadrate o.5 m?. 

4 m:s kvadratförband (168 observationer) | Frodighet 
Verband 4/4 m. (168 Observationen) Uppigkeit 

Arter | Antal Areal- | | Maximal- | | 
Pflanzenspezies | täckta procent | Medelfel | medel- | Medelfel | 

rutor Vrena. | ju rCer  khsjd cm | | 
3 fr | Mittlerer |] Fa an | Mittlerer | 
Zahl prozent Fehler 4 Mittlere | Fehler | 

bedeckter ; | Maximal- | | 
Quadrate (AZ (22) höhe cm | | 

I | | I 

| Ris (Zwergsträucher) 

Vaccinium vitis idea... ...... II 209.-co 17.26 + Oi 5.55 12.98 + 0.32 | 

MVrLillus Iof oMseiissere een | 9.25 SAST LE MORA 15.74 19.51 + 0.46 
| Calluna vulgaris FER At sr AE Re | 0.30 0.30 + Oas 50.24 | 15.67 LO 
[StnneR ÖOFealis oro sees scen | 2.25 1.34 + 0.51 37.79 = | AS 

| Vaccinium uliginosum......... | — — li — 28.00 = 

Örter (Kräuter) | | 

[Wkrenials €UFOPåA s...ov orsa 0.30 0.30 + 0.25 82.71 — — 

| 
| Gräs (Gräser) Il | 

INTE EK UOSA  viogkerer susare ssk I 0.753 0.45 + 90.97 — — | 
I 

Mossor (Moose) AAA I 143.3c | S5.42 F 1.03 I;21 = — 

| Hvlocomium parietinum ...... | 97.30 58.04 SES NAG 4.29 — AG 

| Diceranum undulatum ......... | 14:75 8.78 + 1:29 14.70 -— — 
| Hypnum crista castrensis ...'| 1.25 0.74 Fl0:25 33-23 = | — 
| Hylocomium proliferum ...... I I .30 0.89 + 0.42 47.50 IR 
| Dicranum scoparium ......... II 0.25 O.15 = = Pe LA 

| Polytrichum commune ......... 5.00 2.08 EHO:8c 20.75 -— — 

I | 

Hamnar (Flechten)...... | 4.50 2.68 30 Ols 2 NIo — — 

MEladina. silvdlicä. oomooossrdsars I 0.25 O.r5 — | — — — 

Frånsett dessa mindre väsentliga skillnader är som sagt växttäcket 

mycket likformigt utbildat inom denna provytsserie. Den grafiska framställ- 

ningen av de biologiska typernas utbredning inom avd. II. (fig. 17), 

vilken upprättats efter samma princip som för avd. I, ger ju detta också 

tydligt vid handen. Endast något mer än 11 '/, av arealen har undgått 

uppskattningen, och dessa utgöras nog även ehuru till något mindre del 

av kalfläckar. Grundytan, reducerad till markens nivå, är obetydlig och 

överstiger endast föga 0,7 Mo. 

Återblick. 

En kort återblick på resultaten och en diskussion af den RAUNKLER- 

SKA metodens användbarhet i den form, som nu givits densamma, torde 

här vara på sin plats. Det är otvivelaktigt, att formationsanalysen utförd 

enligt denna princip ställes på ett helt annat plan, och att man på detta 
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sätt verkligen når ut över den subjektiva åskådningens växlingar, så 

långt som det är tänkbart. Man bör därvid komma ihåg, att någon 

gräns för resultatens säkerhet egentligen icke gives; säkerheten kan 

ökas iden grad, som undersökningens mål det fordrar. De resultat, som 

analysen av de ovan behandlade provytorna givit, ha ju mången gång 

visat, att de HULTSKA frekvensgraderna, åstadkomna genom en okulär 

bedömning, icke på långt när motsvara arternas verkliga utbredning. 

Man överskattar frekvensen för stora arter och underskattar den för 

små, då de senare fysiognomiskt sett göra sig mindre gällande. Det har 

därför synts mig lämpligast att avstå från försöket att bringa dessa båda 

metoders ymnighetsgrader i ett direkt förhållande till varandra. 

Genom en så detaljerad undersökning av marken, som ett 4 m:s 

kvadratförband och en icke alltför liten rutstorlek möjliggör, vinner man 

en mycket god inblick såväl i sammansättningen av markens växttäcke 

som i de olika arternas spridning inom ett givet område. Den rutstor- 

lek om 0,s m”, vilken jag använt vid huvudmassan av mina analyser, 

har även visat sig fullt motsvara de praktiska önskemål, som kunna 

uppställas vid en växtfysiognomisk studie. Metodens styrka ligger däri, 

att den giver tal att räkna med, vilkas säkerhet noga kan bestämmas. 

Mången gång har metoden på närbelägna ytor kunnat påvisa verkliga 

skillnader i frekvens, vilka vid en okulär uppskattning hade förbisetts, 

eller, om de märktes, icke med tillräcklig säkerhet kunde preciseras. De 

maximifel, som behäfta de enligt förbandet 4 X 4 m. funna frekvensprocen- 

terna, äro ju ganska växlande men överskrida endast i undantagsfall 1094 

i positiv och negativ riktning och torde i allmänhet kunna sägas ligga 

vid + 5 å 694. Metoden tillåter sålunda, att förändringar i markflo- 

rans sammansättning kunna följas på ett mycket detaljerat sätt. Ännu 

större noggrannhet erbjuder rutförbandet 2 X2 m.; de medelfel, som be- 

häfta arternas frekvensprocenter, hålla sig här under + 2 9. 

Den uppskattning av arealerna, som jag enligt ovan beskrivet tillväga- 

gångssätt företagit, måste även den anses ha utfallit synnerligen väl. Areal- 

procenternas medelfel överskrider endast i enstaka fall + 2 94. VWisser- 

ligen har metoden här medfört, att en icke obetydlig del kommit under 

uppskattningsgränsen, men det finns ju intet som hindrar att denna sän- 

kes, så långt man önskar. Man har i så fall endast att välja mindre 

rutor och att uppskatta så små delar av dessa som möjligt. Ur jämfö- 

relsesynpunkt viktigt är emellertid, att den floristiska analysen för varje 

gång utföres på samma sätt, d. v. s. med samma förband och med 

samma rutstorlek; att rutförbandet orienteras på fullständigt samma sätt 

på marken är dock intet oeftergivligt villkor, vilket försöket å provytan 

128: I visar. Naturligtvis måste man även se till att vegetationen vid 
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varje förnyad undersökning befinner sig på samma utvecklingsstadium, 

för att tvenne analyser skola bli fullt jämförbara med varandra. 

Frågan, huruvida denna exakta, ehuru mera tidsödande metod i större 

utsträckning skall kunna tagas i bruk för de ståndortsanalyser, vilka upp- 

rättas vid skogsförsöksanstaltens gallringsförsök, är i första hand en praktisk 

angelägenhet. Även om den förenklas så långt som möjligt, kan dock 

arbetet i fältet aldrig bli lika lätt som det, vilket den mindre exakta 

HULTSKA metoden kräver. Hur långt förenkligen skall kunna drivas 

beror uteslutande på de fordringar, som ställas på resultatets säkerhet. 

Dock torde det vara visst, att ett så detaljerat arbete som det, vilket 

kommit till utförande i föreliggande undersökning, icke kan vara erfor- 

derligt. Detta har utförts endast för att visa, hur långt man med denna 

metod kan komma; men det har också krävt en avsevärd tid. För 

provytan 14: II exempelvis åtgingo 5 dagar, för 57: I 3"/> dagar, för 

57: II 1!/, dagar samt för 59 2 dagar. Med ett glesare rutsystem bör 

ju tiden kunna högst väsentligt inskränkas. 

Att redan nu säga, hur långt undersökningsprocenten skall kunna sän- 

kas, d. v. s. bestämma det minsta antal rutor, som böra undersökas, 

är icke möjligt. Då rutornas antal är avgörande för storleken på det 

fel, varmed såväl frekvens- och arealprocenter som höjdsiffror äro be- 

häftade, blir rutantalet ytterst beroende av hur fina skiftningar i dessa 

fysiognomiska faktorer som man behöver exakt uppmäta. Men även i 

denna punkt kan något bestämt önskemål icke uttalas, då det ännu är 

fullständigt outrett, i vilken grad en viss förändring i den foristiska 

sammansättningen av växttäcket verkar förändrande på skogsmarkens 

egenskaper och föryngringsmöjligheter. För att klargöra detta spörsmål 

måste därför den foristiska analysen åtföljas av en detaljerad mark- 

undersökning. Först på denna empiriska grundval blir det möjligt att 

bilda sig någon exakt föreställning, om de förändringar i växttäcket, 

som måste kunna mätas, eller med andra ord huru små fel som kunna 

tillåtas för mätningsresultaten. Jag har under mitt arbete utgått från 

den förutsättningen, att en bestämning av frekvensprocenten på 10 ?/4 

när borde vara till fyllest. För arealerna måste dock efter all sannolikhet 

fordringarna ställas betydligt högre; det har ju även visat sig, att meto- 

den härutinnan tillfredsställer mycket höga anspråk, i det att felgränserna 
hålla sig vid omkring + 2 0. 

Som redan ovan framhållits äro frekvenssiffrorna i allmänhet säkra på 
mindre än + 10 9, med förbandet 4 X4 m. Det har naturligtvis varit av 

intresse att se, hur medelfelen skulle påverkas av ett glesare förband, 

och resultaten ha därför även i vissa fall beräknats efter 8 m:s kvadrat- 

förband. Med detta förband äro frekvensprocenterna säkra på 10—20 4. 
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Är detta tillräckligt, kan antalet analyserade rutor inskränkas till fjärdedelen, 

och arbetet i fältet blir härigenom betydligt förkortat. 

Om arternas spridning på marken vore fullt jämn, skulle medelfelen 

vid ett glesare förband utan vidare kunna beräknas på grundval av de 

med ett tätare redan fastställda. Medelfelen förhålla sig enligt sanno- 

likhetslagarna omvänt som roten ur antalet varianter. I tab. II och IV 

ha därför i en särskild kolumn för det glesare rutförbandet även upptagits 

medelfelen enligt denna formel; en jämförelse mellan dessa teoretiska fel och 

dem, som för varje art blivit fastställda, äger ju ur sannolikhetsberäkningens 

synpunkt ett berättigat intresse. Det torde väl redan på förhand vara 

klart att man för ett så heterogent element som ett växttäcke icke gärna 

kan vänta sig, att felen skola följa sannolikhetslagarna helt och hållet. 

En granskning av siffrorna i dessa tabeller ger emellertid vid handen 

att så i själva verket är fallet med flera arter i anmärkningsvärt hög 

grad. Fullständigt identiska äro siffrorna å provytan 130:1 för Ånemone 

nemorosa men även för Linnea, Vaccinum, Potentilla, Carex, Hylocomium 

proliferum och Hypnum crista castrensis måste överenstämmelsen be- 

traktas såsom särdeles god. Å provytan 130: II råder samma förhållande 

för Myrtillus, Linnea, Majanthemum, Melampyrum, Luzula, Aira, Agrostis, 

Dicranum scoparium och Polytrichum commune. För provytan 14 : II (tab. 

I), som analyserats med ett 2 m:s kvadratförband, ha frekvenssiffrorna 

även beräknats enligt förbandet 4X4 m. d. v. s. med fjärdedelen så 

många varianter. De nya felen visa även här en ganska god överens- 

stämmelse med dem, som sannolikhetslagarna fordra; detta är särskilt 

fallet med Viola, Luzula, Hylocomium proliferum, Amblystegium. För mos- 

sorna ha emellertid de uträknade medelfelen i de flesta fall blivit något 

högre. Om man slutligen granskar provytan 128:1 (tab. V, VI), för 

vilken såväl frekvens- som arealprocenter beräknats på de båda hälfterna 

av det tätare förbandets varianter, måste man känna, att de nya medel- 

felen ganska väl följa de teoretiska. Beträffande frekvensprocenterna 

gäller detta i högre grad Calluwna, Trientalis, Aira, Hylocomium parieti- 

num och proliferum savmat Dicramum undulatum; arealprocenternas fel visa 

nästan genomgående god överensstämmelse. Det här behandlade mate- 

rialet har sålunda visat, att de teoretiska medelfelen enligt ett mindre 

variantantal i allmänhet avvika från de beräknade; men då denna av- 

vikelse ungefär lika ofta går i positiv som negativ riktning torde man 

vara berättigad till den slutsatsen, att sannolikhetslagarna även i detta 

fall äga sin tillämpning. 

På ganska goda grunder kan man därför påstå, att denna analysmetod 

erbjuder helt andra möjligheter att följa florans växlande sammansätt- 

ning än varje annan hittills använd, och att den därför, då det är fråga 
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om exakta resultat, utan tvekan måste föredragas. Metoden torde emel- 

lertid näppeligen kunna förenklas så, att den kan vinna tillämpning vid 

alla de gallringsförsök, som vid skogsförsöksanstalten utföras, men detta 

är nog icke heller nödvändigt. För ett noggrant studium av markflorans 

förändringar efter gallring och därav betingade inflytelser på markens 

beskaffenhet bör vara tillräckligt att vissa, för detta ändamål särskilt läm- 

pade provytor utväljas. På dessa ytor kan naturligtvis, så vida de icke 

göras allt för många, en detaljerad formationsanalys mycket väl med- 

hinnas; det bör uppenbarligen vara fördelaktigare att lägga hela denna 

undersökning om skogsmarkens och växttäckets beroende av varandra 

så, att resultaten bli tillräckligt detaljerade och att deras säkerhet på ett 

nöjaktigt sätt kan kontrolleras. 
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Sågverksteknikens utveckling. 

Av OTTO HELLSTRÖM. 

Utan gensägelse har exporten av skogsprodukter från vårt land varit 

en av våra allra viktigaste ekonomiska hjälpkällor, och är det allt fort- 

farande. Redan mycket långt tillbaka i tiden förekom export av skogs- 

produkter från Sverige till Tyskland, Holland och något längre fram 

även England. Under tidernas lopp har denna export ökat oerhört till 

kvantiteten och samtidigt kommit att beröra större delen av Europas 

länder och många av de utomeuropeiska. : 

Som stordrift har sågverksindustrien hittills stått i förgrunden och 

gör det även fortfarande, ehuru den under de senaste årtiondena allt- 

mera kommit i konkurrens om försteget med trämasseindustrien. 

Svensk sågverksindustri i modern mening kan anses vara omkring 60 år 

gammal. Den första ångsågen i Sverige anlades vid Wifsta varv år 

1848. År 1855 fastställdes den första bolagsordningen för trävaruaktie- 

bolag, Korsnäs sågverksaktiebolag, under åren 183535—1866 fingo 10 nya 

sådana bolag :sina bolagsordningar fastställda, under åren 1867—1878 

ytterligare 92 stycken o. s. v. Efter år 1890 har ett jämförelsevis ringa 

antal tillkommit. 

Största antalet nu befintliga sågverk av betydelse äro byggda under 

1870- och 1880-talen och förete efter den tidens förhållanden en hög ut- 

veckling i anläggnings- och maskintekniskt hänseende. Som stora tek- 

niska framsteg må man sålunda rubricera själva ånganläggningarna, 

med automatisk eldning med avfall från sågen; arbetsmaskinerna, ofant- 

ligt överlägsna de äldre vattensågarnas; transportanordningarna för det 

sågade virket ut till upplagen m. m. dylikt. Så torde man kunna på- 

stå, att rälsbanor för transporter inom en industriell anläggning först vid 

de större sågverken kom till användning i någon avsevärd omfattning. 

Denna lovande början till en hög teknik har dock i stort sett ej full- 

följts. Tvärtom har i dess ställe såväl byggnads- som maskinteknik inom 

sågverksindustrien stått tämligen stilla alltsedan 1870—S80-talen ända in 

på de sista åren. 
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Skälen härtill äro åtskilliga. Ett torde emellertid vara den jämförelse- 

vis höga ståndpunkt tekniken från början intog, och som gjorde, att 

många ansågo, att allt även i fortsättningen var bra som det var. Ett 

annat ligger uti, att trävaruindustrien haft att genomgå en rad av kriser, 

som vållat, att man av fruktan för nya sådana dragit sig för att binda 

kapital i ombyggnader och nybyggnader. Många andra nog så viktiga 

skäl föreligga, men torde en närmare utredning angående dessa ligga 

utom ramen för denna uppsats. 

Framför allt sedan ungefär fem år tillbaka föreligger emellertid en gläd- 

jande livaktighet i strävandena att höja tekniken på sågverksindustriens 

område, och man har rätt att påstå, att verkligt värdefulla tekniska an- 

ordningar såväl i avseende på arbetsmaskiner som transporter inom 

verksområdet framkommit under dessa år. 

För varje industri är ju betydelsen av ett tekniskt framåtskridande 

utomordentlig. Att detta emellertid ej minst är fallet beträffande såg- 

verksindustrien torde vara odisputabelt. Inom få industrier i samma 

grad som inom sågverksindustrien föreligger nämligen samtidigt stark ök- 

ning av 'arbetslönerna och en mycket betydande stegring i råvarupriserna. 

Därför måste också denna industris män kraftigt inrikta sig på att ge- 

nom praktiska anordningar kunna hålla sina tillverkningskostnader nere, 

oaktat arbetslönerna stegras, samt dessutom se till att råvaran på det 

noggrannaste utnyttjas. Tiden är därför inne att överallt taga vara på de 

tekniska framsteg som förefinnas, och avser denna uppsats att lämna 

en kortfattad redogörelse för dessa. Av flera skäl kommer redogö- 

relsen, särdeles beträffande maskiner och maskinella anordningar, att bliva 

strängt refererande och i allmänhet icke innehålla några omdömen om 

den ena eller andra maskinens eller anordningens företräden framför 

andra; vars och ens eget omdöme må sedan utfinna, vilka maskiner och 

anordningar medföra de största fördelarna. 

Samtidigt, som redogörelse lämnas för de rent maskintekniska fram- 

stegen, kommer också en del mer eller mindre nya, byggnadstekniska 

förbättringar att framhållas. Därvid komma också förhållanden, som be- 

röra tiden före de fem sista åren att för fullständighetens skull påpekas. 

Då vissa mekaniska verkstäder i vårt land företrädesvis arbeta med 

sågverksmaskiner samt hyvlar och andra träarbetningsmaskiner, kommer 

i denna uppsats att lämnas redogörelse angående de av dessa verkstäder 

under de senaste åren införda mera anmärkningsvärda nyheterna på området. 

De förbättringar och nykonstruktioner, vilka dessa verkstäder åstad- 

kommit, hänföra sig särskilt till ramsågar, kantverk, klyvsågar, hyvlar 

och lådfabriksmaskiner ävensom till anordningar för transporter till och 

från sågverket och i brädgården samt kapverk och lastningsanordningar. 
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från sågen. 

sedd 

Varmvattenbassäng vid norrbottniskt sågverk, 
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Timmersågningen. 

Beträffande timmersågningen märkas vissa nyheter av intresse, dels 

rent maskinella, dels andra anordningar tjänande att på bästa och bil- 

ligaste sätt ombesörja timrets förvaring för vintersågningen, dess transport 

till sågramarna, förbättrade sågramar och kantverk samt transportörer 

inom sågverket. 

Varmvattenbassäng. 

En jämförelsevis ny anordning åtminstone i så pass utarbetat skick, 

som den nu förekommer vid en del av de överbottniska sågverken, är 

varmvattenbassäng för intagning av timmer under vintersågning. Att 

man redan förut begagnat sig av varmvattnet från ångmaskinens kon- 

densor för att kunna hålla öppet vatten kring timmerspelet är känt. 

Med den nu åsyftade anordningen har man velat systematiskt ordna 

denna sak så, att timmerspelen och sorteringsapparaten eller en del av 

densamma inbyggts med en spåntpålning, som håller det varma vattnet 

samlat, varigenom möjliggöres att även under vintern taga timret från 

flott vatten. Det har av erfarenheten bestyrkts, att även under mycket 

stark kyla och stora snöfall bassängerna utan särskild svårighet hållas 

öppna, naturligtvis lättast om sågning pågår både dag och natt, men 

också vid sågning med enbart dagskift. Spåntpålningen behöver ej gö- 

ras absolut tät mot botten, utan har som sin huvudsakliga uppgift att 

sammanhålla det uppvärmda ytvattnet. 

Anordningen har sin största betydelse vid användning av automatiska 

timmerspel eller andra s. k. kerattspel och möjliggör dessas fullständiga 

utnyttjande, men kan givetvis även användas vid timmerspel av annan 

konstruktion. 

Timret för vintersågning är på vanligt sätt landrullat eller ändå bättre 

lagt i sänkvältor i sjön och transporteras från vältorna in i varmvatten- 

bassängen, som är ordnad så, att erforderlig sortering för sågningen kan 

ske i densamma. Av vidfogade illustrationer framgår, huru anordningen 

utföres (fig 1 och 2). 

Från ett sågverk i Norrbotten med 10 ramar föreligger följande uttalande: 

2Varmvattenbassangen VIA -..ccomm se anlades år 1911 och 

hade "då en: bredd av 331/, meter och en längd av 40 meter, vilken 

senare, då det visade sig, att bassängen kunde hållas helt och hållet 

isfri, även under ihållande 30 å 40 graders kyla, året därpå, för vinnande 

av större utrymme, ökades till 53 2/2 meter. 

Även under uppehåll i sågningen från lördag afton kl. 5 till måndag 

morgon har isbildning icke förekommit, vilket väl får tillskrivas den 
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omständigheten, att bassän- 

gens vatten och dess sidor 

under veckans gång bli så 

pass uppvärmda, att vattnet 

håller sig över fryspunkten. 

För säkerhets skull pläga 

vi vid stark kyla fylla bas- 

sängen med timmer, då sågen 

slås igen för helgen. 

Bassängens väggar bestå av 

4” spåntad torr furuplank med 
"/2" fjäder. Under sommaren 

borttages gaveln, varemot si- 

dorna få kvarstå. 

Fördelarna av anordningen 

äro mångahanda: 

1:o har manskapet i bommen 

minskats med 4 man och 

4 pojkar pr skift; 

vinnes en absolut säker- 

het i sorteringen till de 

NN Oo 

olika sättningarna, även- 

som att timret alltid kan 

Mandas fatt, sa att icke 

rotändan går före till ra- 

men, vilket ofta förekom, 

då timret kavlades om på 

isen och släpades fram till 

uppdragningsbryggorna; 

kommer timret upp på 
(GE 

(0) 

sågen befriat från is, snö 

och fastfruset barkskräp, 

vilket underlättar renhåll- 

ningen; 

4:0 hinner alltid timret något 

uppmjukas, vilket i sin 

mån underlättar sågnin- 

gen av det eljest benhårt 

frusna timret; 

5:0 är man helt och hållet be- 

friad från de snömassor, 
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Fig. 3. Apparat för vältläggning av timmer, s. k timmerkast; kan uppställas på flotte eller 

på land. 
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som förut medföljde timmerfororna, dels in på sågen och vidare till ug- 

narna, till stort men för eldningen, och dels samlades nedanför sågen, 

varifrån snön kontinuerligt måste bortforslas, vartill åtgick 2 man per 

skift; 

6:o0 kunna icke kerattbanor användas för timrets uppfordring till ramarna 

vintertiden utan bassäng. 

Mot systemet har den misstanken framkastats, att det från maskinen, 

för uppvärmning inledda avloppsvattnet med däri förekommande fett- 

ämnen, skulle inverka skadligt på virket och göra det mera mottagligt 

för blånad, men är detta ingalunda fallet, vilket jag under de 4 år, an- 

ordningen här varit i bruk, haft gott tillfälle konstatera. 

November 1914.» 

Av det anförda framgår, att en synnerligen avsevärd besparing i arbets- 

löner kan åstadkommas genom användning av varmvattenbassäng. För en 

10-ramig såg hava således bortfallit ej mindre än 6 rhan och 4 pojkar per 

skift, vilket torde betyda en minskad utgift per skift av minst 30 kro- 

nor. Utöver detta förbilligande av driften har man övriga i utlåtandet 

uppräknade fördelar, vilkas betydelse säkerligen ej kunna överskattas. 

Någon statistik, som visar ökningen i sågade kvantiteten per skift ge- 

nom den ifrågavarande anordningen, föreligger ännu icke, men anses den 

på goda grunder vara fulla 10 24. 
Från tvenne andra norrbottniska verk föreligga liknande uttalanden. 

Bassängen vid det ena av dessa är 107 meter lång och 41 meter bred 

närmast sågen samt 46 meter bred vid timmerintaget. Härigenom har 

hela den befintliga sorteringsapparaten utan ombyggnad bibehållits inne 

i bassängen. Oaktat denna storlek på bassängen bildas vid 12 å 15 

graders kyla ingen is på vattnet under natten, då sågen står. Vid upp 

till 18 grader bildas möjligen en tunn isskorpa i bassängens yttre del. 

Vid ännu starkare köld inträffar, att så pass grov is lägger sig, att den 

måste sönderslås med spakar. Men redan efter ett par timmars sågning 

är bassängen isfri. Som en särskild fördel framhålles här, att sågningen 

kan utan avbrott fortgå, då ombyte från sågning ur vattnet till sågning 

från land sker. I övrigt framhålles även här samma fördelar, som på- 

pekas i det intagna utlåtandet. 

Som en summa av det anförda bör framkomma, att den här beskrivna 

anordningen är väl värd att införas vid alla sågverk, där vintersågning 

förekommer. 

Sänkvältning av timmer. 

En visserligen ingalunda ny men dock tidigare ej så allmänt förekom- 

mande anordning är timrets sänkvältning i stället för dess landrullning. Det 
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torde vara fullkomligt säkert, att timret vid sänkvältning bevaras mycket 

bättre än vid landrullning för såväl sprickor som stockblånad. Man hör 

visserligen uttalas, att virke från landrullat timmer torkar hastigare, och 

att det är lättare att hålla ånga under vintern med landrullat än med 

sänkdraget timmer. Men att dessa fördelar under inga förhållanden 

kunna uppväga nackdelarna är tydligt. Särskilt framträdande blir detta, 

där landrullning sker tidigt på sommaren. Man kan t. ex. få se timmer- 

rullning i landvältor pågå redan i juni månad, och det låter lätt tänka 

sig, huru sådant timmer skall se ut, då det sågas påföljande vinter. 

Sänkvältning av timmer utföres dels i form av s. k. långvältor, dels 

i s. k. mosor. Understundom användes en kombination av sänkvältning 

och högvältning på så sätt, att vältning fortsättes till en höjd av 3 å 5 

meter över vattenytan. 

Lånpgvältorna läggas som regel så, att man först landdrager en kryss- 

lagd kista samt vältans bottenvarv, varefter en på pråm stående timmer- 

häst av vanlig konstruktion användes för vältans färdigläggande (fig. 3). 

»Mosor» äro mindre sänkflottar, krysslagda till hela sitt djup, och 

läggas numera vanligen med s. k. mosläggningsapparater. Moslägg- 

ningsapparaten består av en vanligen på pontoner vilande, motordriven 

anordning, med i vinkel mot varandra arbetande kättingar eller hjul för- 

sedda med armar, närmast en kombination av två timmerhästar, var- 

igenom timret upplyftes ur vattnet och föres in på vältan, varje timmer- 

varv i vinkel mot närmast föregående. Dessa mosor läggas som regel 

på djupare vatten och kunna, strax innan isen lägger sig, spelas in mot 

sorteringsapparaten, där de sedan bliva liggande för att rivas i mån av 

behov, varefter timret genom ränna i isen flottas in för sortering. 

Allt det virke, som blir liggande under vattenytan, skyddas fullstän- 

digt för sprickor och stockblånad. Även vid läggning av högvältor 

ovanpå sänkvältor torde nog virket vara mindre utsatt för sprickning 

och stockblånad, än om det ligger i vältor på land, i det såväl tempera- 

tur som luftfuktighet variera mindre över vattnet än över land. För- 

delaktigast från nu anförda synpunkt torde dock vara fullständig sänk- 

läggning. Om sänkläggning av timmer utföres efter hand som det an- 

kommer till sågens timmermagasin, vinnes samtidigt som virket skyddas 

till och med bättre än om det ligger flott, att utrymmet i magasinet ut- 

nyttjas så fullständigt som möjligt, och att timmermagasinet därför knap- 

past behöver vara större tilltaget, än om timret för vintersågning landrullas. 

En given fördel vid all förvaring av timmer i vattnet ligger uti, att 

transporten från vältorna till sågen alltid ställer sig billigare än från land, 

i det man kan använda sig av vattnet för virkets framforsling. Det ut- 

talas visserligen från en del håll, att särdeles i Norrland det skulle vara 
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förenat med alltför stora svårigheter på grund av kölden att använda 

sig av sänkvältor och flottning i isränna. Detta torde dock vara felak- 

tigt och erfarenheten från sågverk, där systemet tillämpas, -talar i mot 

satt riktning. Vid t. ex. ett av de största Sundsvallsverken moslägges 

allt timmer för vintersågning och flera exempel kunna uppvisas. 

Timmerspel. 

Vid övervägande antalet av våra sågverk har man till på allra sista 

ären begagnat sig av de ursprungligen byggda timmerspelen med snar- 

Fig. 4. ”Timmerspelskätting (kerattkätting) med vagnar. 

ning av timret i knippen, vilka sedan spelats upp i sågen och där från 

upplag på särskilda bäddar rullats in till ramen. För ett par tiotal år 

Fig. 5. Timmerspelskätting med pressade medbringare, 

sedan började man dock vid ett och annat verk bygga s. k. kerattbanor, 

en från Norge hämtad anordning, vilken sedermera förbättrats till de 

nu alltmer använda automatiska timmerspelen. Kerattspelen känneteck- 

nas av, att timmerspelskättingen är försedd med små taggbeväpnade 

vagnar eller andra medbringare, som äro placerade på 1,5; å 1,75 meters 

avstånd från varandra. Härigenom undkommes all s. k. betsling (snar- 

ning) av timret, och detta gripes av medbringarna samt föres stock för 

stock upp för banan. Att börja med, och innan de automatiska timmer- 

spelen konstruerats, använde man sig av ett spel gemensamt för två 

eller tre å fyra ramar, och timret fördelades då på bäddar till de olika 

6 — Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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Fig. 7. Automatiskt timmerspel, annan konstruktion. 

ramarna. Men nu har man övergått till ett spel för varje ram och där- 

igenom fullständigt genomfört systemet. Spelets till- och frånslagning 

sker fullt automatiskt. - Så snart den överst på spelet liggande stocken 
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Fig. $. Skiss, utvisande uppställning av banor etc, för automatiskt timmerspel. 
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borttages, sättes detta av sig självt i gång och framför nästa stock i 

läge för sågramen, då spelet automatiskt stannar. Försågaren har intet 

annat att utföra än att flytta den stock, som skall sågas från spelet och 

ned på stockvagnen och har, när denna stock sågats, en ny i dess ställe 

liggande på bestämd plats. Någon timmerrullare uppe i sågen erfordras 

sålunda ej heller. Hela timmerspelningen tarvar endast någon eller 

några pojkar, vilka i timmermagasinet påsticka timret. 

De äldre kerattspelen utfördes med vagnar, vilkas axlar voro fastnitade 

vid spelkättingen och försedda med uppstående taggar, tre aå fyra till 

antalet. Dessa vagnar äro emellertid dyra i anskaffning och utsatta för 

stark slitning. Man har numera allmänt ersatt dem med pånitade tag- 

gade vinkeljärn eller för ändamålet särskilt pressade medbringare, vilka 

löpa på vid banan fästade plattjärn. Sådana medbringare gå förvånande 

lätt och äro till fyllest för alla vanligen förekommande timmerspel. De 

förslitas jämförelsevis långsamt och äro billiga i anskaffning. 

Av vidfogade illustrationer framgår konstruktionssättet för de olika 

slagen av kerattkätting (fig. 4 och 35). 

Själva spelet inmonteras i såggolvet framför timmerbanan, på sätt 

illustrationen utvisar, (fig. 6.) Från- och tillslagningen sker genom den 

plåtförsedda stången (se fig. 6), som av stocken skjutes undan, till dess 

drivremmen förts över på nollskivan då frånslagning sker och går åter till- 

baka för tillslagning aåterförande remmen till den fasta skivan, då stocken 

borttages, (fig. 6). Spelet bör vara konstruerat så, att från- och tillslag- 

ning sker mjukt och ej med ett häftigt ryck. Av dylika spel finnas även 

andra konstruktioner, se t. ex. (fig. 7.) I huvudsak tillämpas emellertid 

samma princip som här närmare beskrivits. 

Den generella uppställningen av banor och spel framgår av vidstående 

skiss (fig. 8), som även utvisar på vad sätt uppfordringen sker. 

Automatiska timmerspel utföras särskilt av Söderhamns nya verkstads- 

aktiebolag och Nya aktiebolaget Stathmos. 

(Forts. i följ. häften.) . 
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IN MEMORIAM. 

Per Magnus Carlberg. 

25/10 1846 | "5/5 TONA 

Oväntat och smärtsamt kom dödsbudet. Den till synes kraftige man- 

nen dukade under efter en helt kort sjukdom, lämnande en ovanligt 

talrik och hängiven vänkrets efter sig. Den som skriver dessa rader 

har, såsom sockenbarn med den käre avsom- 

nade, ännu i livligt minne det gedigna och gäst- 

fria barndomshem, ur vilket PER MAGNUS CARL- 

BERG utgick i livet. Det var ett hem i, om jag 

så får säga, den gamla goda stilen, ett hem utan 

skavank, ett verkligt kärnsvenskt hem. Och 

detta hem satte sin prägel på Per Magnus, den 

äldste i syskonskaran. Född och uppfödd i 

djupaste bergslagen, valde han efter slutade 

studier bruksbanan, som han ock förblev tro- 

gen genom hela sitt verkningsfulla liv. Det 

skulle bli inom sin födelsesocken, som han skulle 

komma att nedlägga sitt mesta arbete i järn- och skogsindustriens tjänst. 

Han började som förvaltare vid Ställdalen 1878, dit han i sinom tid 

som brud förde den fagra Sigrid Mörner från Stjärnfors. År 1886 blev 

han disponent för Stjärnfors” stora skogsegendom med järnbruk och 

1890 desslikes för Ställdalens skogs- och järnbruk. Efter sammanslag- 

ning av dessa båda stora possessioner år 1896 blev Per Magnus Carl- 

berg verkställande direktör för aktiebolaget Stjärnfors—Ställdalen, vilket 

ansvarsfulla uppdrag han skötte ända till 1905, då bolagsmajoriteten 

övergick i nya händer. Sin födelsesocken övergav han emellertid aldrig 

fullständigt, ty ehuru han efter sistnämnda år visserligen förlade sitt 

egentliga hem och sin mesta verksamhet till Stockholm, hade han 

alltjämt rotfäste kvar i sin födelsesocken i bergslagen genom att i sin 

ägo förvärva och behålla den gamla vackra fädernegården, som åtmins- 

tone under någon wid varje år fick inom sina hemtrevna väggar hysa 

ägaren själv. Men långa kunde självfallet aldrig dessa uppehåll i fä- 
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dernehemmet bliva, ty som en äkta bergslagsson hade han många järn 

itelden: 

Per Magnus Carlberg var nämligen en mångbetrodd man. «Intill 1903 

innehade han diverse kommunala uppdrag i sin födelsesocken, Ljusnars- 

berg i Örebro län. Sedan 1878 var han landstingsman och sedan 1905 

ledamot av riksdagens första kammare; dessutom fullmäktig i Järnkon- 

toret. Vid sitt frånfälle var han ordförande i Örebro läns hypoteksför- 

ening, i Örebro läns skogsvårdsstyrelse, i styrelsen för Forsbacka järn- 

verksaktiebolag, i försäkringsaktiebolaget Hansa samt i aktiebolaget Stjärn- 

fors—Ställdalen. Dessutom var han ledamot i styrelsen för Skandinaviska 

Kreditaktiebolaget, för Nya Förenade Elektriska, för Arboga Mekaniska 

verkstad m. fl. verk och inrättningar. Det var således en tung och an- 

svarsfull arbetsbörda, som bruksägaren Per Magnus Carlberg hade lagt 

på sina skuldror. Men de voro kraftiga nog att bära den. Därför 

kännes nu även tomrummet efter den arbetsamme, plikttrogne mannen 

så mycket större. 

Vad nu särskilt hans arbete i skogshushållningens tjänst beträffar, så 

leddes hans intresse redan tidigt in i skogshanteringen och i allt vad 

därmed sammanhänger. Som ett utslag av detta intresse och som ett 

bevis på det stora och allmänna förtroende som Per Magnus Carlberg 

åtnjöt kan med rätta hänvisas till hans ovan omförmälda ordförandeskap 

i Örebro läns skogsvårdsstyrelse, vilken befattning han beklädde alltifrån 

denna institutions ikraftträdande år 1905. 

Nu har hans timglas runnit ut. Hans saga är all. Men kvar lever 

minnet av den redbare, älskvärde mannen och minnet av trogen, plikt- 

uppfylld gärning. Oss skogens män tillhör nu endast att till den käre 

bortgångne viska ett sista tack och farväl. 

US WW! 

Olof Willner. 

ET SI ATS ere TOMAS 

Det gångna året med alla sina överraskningar har medfört osedvan- 

ligt stor manspillan i skogsstatstjänstemännens led. På årets näst sista 

dag bortgick jägmästaren i Köpings revir OLOF WILLNER. 

Son av häradsdomaren Nils Nilsson och Karna Nilsdotter, föddes OLOF 

WILLNER den I mars 1834 i Västra Olinge, Gryts socken, Östergötlands 

län. Student av skånska nationen i Lund 1874, ingick W. såsom elev vid 

skogsinstitutet 1876 och utexaminerades därifrån 1878, förordnades till 
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extra jägmästare i Tjusts revir sistnämnda år och till assistent därstädes 

1891, varefter han den 8 april 1902 utnämndes till jägmästare i Kö- 

pings revir. 

Livligt inseende betydelsen av skogsfröklängningens utveckling grun- 

dade Willner redan tidigt en fröklängningsanstalt vid Hultsfred. Före- 

taget ställdes sedermera på aktier och blev bo- 

lag med W. såsom verkställande direktör, tills 

detsamma upplöstes den 7 juli 1903, varefter 

Willner blev styrelseledamot i Bergslagens frö- 

klängningsaktiebolag s. å. 7'9/; samt verkstäl- 

lande direktör därstädes och föreståndare för 

den av honom grundade och uppförda Köpings 

fröklängningsanstalt. Jägmästare Willner, som 

på detta håll tillämpade några sina praktiska 

uppfinningar och anordningar vid fröklängning 

i ria samt förträffliga frörensningsmaskiner, har 

sålunda under årens lopp kunnat tillhandahålla 

skogskulturen frö av yppersta beskaffenhet. 

Nitisk och skicklig i sin statstjänstgöring, medhann Willner även en 

del privat skogsförvaltning samt tillsåg sedan många år skogsskötseln 

vid Virsbo bruk samt Köpings och Arboga stadsskogar. Enkel, rätt- 

fram, godhjärtad och älskvärd efterlämnar Willner ett tomrum i kamrat- 

kretsen samt en stor vänkrets, varjämte han säkerligen uppriktigt saknas 

jämväl av underlydande och den allmänhet, som städse kunde påräkna 

hans vänliga och tjänstvilliga tillmötesgående, när så ske kunde. Efter 

hastigt påkommen hjärnblödning avled jägmästare Willner i sitt hem i 

Köping den 30 december 1914. 

Sedan den 26 september 1889 i ett lyckligt äktenskap förenad med 

Sigrid Augusta Fredrika Tilly, en dotter till den ännu levande 83-årige 

f. d. jägmästaren Uno Tilly, sörjes Willner närmast av änka och två 

söner. 

FRNSZS: 
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FRÅN SKOGSVÅRDSSTYRELSERNA. 

Beslut vid mötet mellan skogsvårdsstyrelserna 
i Stockholm år 1914. 

Upprättande av en statistik rörande skogseldarna. Med anledning 

av hr O. HJ. HUMBLES motion n:o I, som med några smärre ändringar till- 
styrkts av 2:dra utskottet (utlåtande n:o 16) beslöt skogsvårdsstyrelsemötet, 

alt uttala önskvärdheten av, att det av länsjägmästarna utarbetade och av 

motionären framlagda formuläret med det av utskottet gjorda tillägget (se Bil. 
A) och det i kolumn 9 gjorda tillägget måtte av landets samtliga skogsvårds- 
styrelser användas vid årsberättelsernas avgivande; 

samt att de å detta formulär meddelade uppgifterna icke endast böra omfatta 
av brand övergången skogbeväxt eller genom avverkning mer eller mindre kal- 

huggen mark såväl å enskildes skogar som å sådana kommunskogar, vilka icke 
stå under kronans förvaltning, utan även av brand övergångna kala ljungmarker; 

dels att skogsvårdsstyrelsernas ombudsmöte desslikes ville hemställa till de 
hushållningssällskap, inom vilkas områden skogsvårdsstyrelse saknas helt eller 

delvis, att anskaffa liknande uppgifter och före den 1 april påföljande år in- 
sända dessa till Svenska Skogsvårdsföreningen; 

dels ock att skogsvårdsstyrelsernas ombudsmöte ville hemställa till Skogs- 

vårdsföreningen att intaga dessa sistnämnda uppgifter i tidskriften, samtidigt 
med publicerandet av skogsvårdsstyrelsernas berättelser, i form av ett samman- 
drag för hela landet. 

Revision av bestämmelserna rörande rätten att beta får och 
getter å gemensam betesmark. Med anledning av Älvsborgs läns skogs- 
vårdsstyrelses motion (n:o 2) beslöt mötet efter 3:dje utskottets förslag (utl. 
n:r 14) att överlämna motion till skogslagstiftningskommittén under uttalande 
av mötets anslutning till de 3 första punkterna i motionen eller 

1:0) aft det i Kungl. Kungörelsen av den 28 januari 1876 omnämnda av- 

talet, varigenom förbudet mot betning med får och getter å gemensam betes- 
mark upphäves, skulle skriftligen upprättas; 

2:0) att dylikt avtal ej finge utan förnyelse gälla utöver viss tid, exempel- 
VISKA 

3:0) az åtalsrätten utvidgades därhän, att allmän åklagare efter vederbörlig 
angivelse måtte äga att åtala förseelse mot ovan angivna författning. 

Taxering av jordbruksfastighet i vad angår därå växande skog. 
Med anledning av frih. G. PFEIFFS motion (n:o 3) beslöt mötet efter frågans 
behandling av 3:dje utskottet (utl. n:o 17) följande skrivelse: 
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» Till Konungen. 
I motion till skogsvårdsstyrelsernas möte i Stockholm år 1914 har frih. G. Pfeiff fram- 

ställt förslag till ändring av sättet för beskattning av växande skog. 
I anslutning till vad motionären framhållit tillåter sig mötet anföra följande: 
På grund av bestämmelsen i nu gällande bevillningsförordning, att fast egendom skall 

uppskattas till det värde, egendomen haft under näst föregående år, inräknas i fastighets- 
värdet även värdet av den växande skogen. Härav har blivit en följd, att befintligt skogs- 
kapital ofta ålägges en oskälig beskattning, i det att till grund för taxeringen lägges skogens 
försäljningsvärde. Med de i vårt land gällande höga låneräntorna låter det sig dock oftast 
icke göra att med årligt uttagande och avverkning av så stor del av en skog, som motsva- 
rar dess årliga tillväxt, förränta ett så stort kapital, som kan erhållas, om hela skogen för 

kalhuggning upplåtes till en skogsavverkare. För övrigt är det med de ojämna skogsför- 
hållanden, som äro rådande i vårt land, endast undantagsvis, som skogen kan lämna en jämn, 
vare sig årligen eller periodvis återkommande avkastning. 

Nämnda sätt att beskatta skogen föranleder därför i många fall en långt gående skogs- 
skövling även från sådana personers sida, som gärna skulle vilja spara sin skog, men till 
följd av den tunga beskattningen å densamma icke anse sig hava råd att låta den växa ut- 
över den allra första ålder, vid vilken den vid avverkning kan lämna någon avsevärd be- 
hållning.  Frestelsen härtill blir så mycket större, då i många landskommuner de kommu- 
nala skatterna jämte landstingsskatterna och avgifter för väghållning m. m, uppgå till 15 å 
20 gånger bevillningens belopp. 

Enär bibehållande av ett så stort skogskapital, som är förenligt med god skogshushåll- 
ning, är för vårt land av största betydelse, bör skogsbeskattningen ändras så, att skogssköv- 
ling i möjligaste mån motverkas i stället för att, såsom nu är fallet, gynnas om ej rent av 
framtvingas. De skogsägare, som spara sin skog, tills den uppnått mera mogen ålder, böra 
beredas lindring i eller befrielse från beskattning under den tid skogen ej avverkas. 

Som ett ytterligare skäl för önskvärdheten av nu antydda ändring i skogsbeskattningen 
må anföras svårigheten att rättvist verkställa densamma enligt nu gällande grunder. Upp- 
gifter om skogsarealens storlek samt om skogsvärdet saknas i många fall, där ej ordnad 
skogshushållning är införd. 

Vid den nu pågående utarbetningen av nya bestämmelser för taxering av jordbruksegen- 
dom anser mötet det synnerligen önskvärt, att ovan framhållna skogsvårdssynpunkter vinna 
skäligt beaktande. 

På grund av vad sålunda anförts får mötet i underdånighet hemställa, 

att Eders Kungl. Maj:t täcktes vid utarbetande av ny förordning rörande 
taxering av jordbruksfastighet beakta ovan framhållna synpunkter.» 

Tiden för möten mellan skogsvårdsstyrelserna. På grund av Kal- 
mar läns norra landstingsområdes motion (n:o 4) — se Skogsv. tidskr. 1914 
sid. 815 — beslöt mötet på förslag av 3:dje utskottet (utl. sid. 4) sådan 
ändring av $ 2 i stadgarna för möten mellan skogsvårdsstyrelserna i riket, 

att tiden för mötes början bestämmes till senare hälften av november månad. 

Skogsbrandförsäkringens ordnande. Skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs 
läns landstingsområdes motion (n:o 5) avslogs efter 2:dra utskottets utlåtande, 
men samtidigt beslöt mötet uttala sig för önskvärdheten av skogsbrandförsäk- 
ringsfrågans snara ordnande. 

Skogsvårdsstyrelsernas årsberättelser. Med anledning av skogsvårds- 
styrelsens i Östergötlands läns motion (n:o 7) beslöt mötet, trots avstyrkande av 
3:dje utskottet (utl. n:o 15) uttala sig för att på sätt i motionen förutsattes de 
olika skogsvårdsstyrelsernas årliga redogörelse måtte avfattas på sådant sätt, att 
större möjlighet att anställa jämförelser mellan dem och större öfverskådlighet 
därigenom uppnåddes. 

Pensionering av skogsvårdsstyrelsernas personal. På förslag av 1:a 

utskottets utl. (n:o 9) beslöt mötet, 
att uttala sig till förmån för en pensionering av styrelsens fast anställda personal, 
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aft utse en kommitté av 5 personer för pensionsfrågens allsidiga utveckling 

varav 2 personer tagas ur skogsvårdstjänstemännens led, med rätt för kom- 
mittén att med sig adjungera på pensionsområdet sakkunnig samt att uttala sig 
för, att ett förslagsanslag av 2,000 kr. anvisas för bestridande av kostna- 

derna för skogsvårdsstyrelsernas möten. 
Mötet beslöt, att, så snart kommittén fullgjort sitt uppdrag, skogsvårdsstyrelsen 

skulle samlas till extra möten för frågans slutliga behandling. Till ledamöter 
i kommittén utsågos 'hrr A. EKMAN, H. FAHLÉN, ÖLOF JONSSON, W. DYBECK 

och K. MELLQUIST. 

Ang. utländsk undersåtes erläggande av skogsaccis. Med anled- 
ning av Värmlands läns skogsvårdsstyrelse (motion n:o 15) beslöt mötet, på 
2:dra utskottets förslag att avlåta följande skrivelse: 

» Till KONUNGEN. 
Jämlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga förordning av den 18 juli 1864 angående utvidgad 

näringsfrihet äger utlänning icke inom landet idka handels- eller fabriksrörelse, hantverk 
eller hantering utan särskilt tillstånd av Eders Kungl. Maj:t. Samma författning bestämmer 
även de former och villkor, under vilka dylikt tillstånd kan beviljas. Med vederbörandes 
ansökan skall sålunda bland annat bifogas vederhäftig borgen eller annan säkerhet för ut- 
skylder till stat och kommun. 

Inom skogsvårdsstyrelsernas verksamhetsområde förekommer understundom, att utländska 
undersåtar inköpa avverkningsrätter och utdriva skogen. I de flesta fall äro dessa utländska 
avverkare i sina respektive hemorter hemmansägare, lanthandlare eller dylikt, d. v. s. de 
göra skogsaffärer endast vid sidan av sin egentliga verksamhet. På grund härav ävensom 
möjligen med hänsyn till att avverkningarna ofta ej äro av större omfattning, har rörelsen 
på sina ställen ej ansetts »yrkesmässigt» bedriven och alltså ej hemfallen under närings- 
frihetsförordningen. Någon säkerhet för erläggandet av med avverkningen sammanhängande 
utskylder (skogsaccis och skogsvårdsavgift) ställes således ej före dylika avverkningars ut- 
förande. 

Det kan inträffa, att vederbörande vid tiden för betalningen befinner sig i sådant ekono- 
miskt läge, att tillgång saknas för avgifternas gäldande. Exempel härpå saknas ej. I följd 
härav och då jämväl betydande svårigheter möta att i utlandet uttaga dylika avgifter, äro 
enligt skogsvårdsstyrelsernas ombudsmötes uppfattning åtgärder erforderliga för att förhindra 
att av utlänning utförd avverkning undandrager sig å densamma belöpande skogsaccis och 
skogsvårdsavgift. ; 

Detta kan ske på olika sätt. Närmast till hands torde väl ligga, att utlänning, som inom 
landet ämnar bedriva avverkning, även om detta sker endast tillfälligtvis och i mindre skala, 

förpliktas att före avverkningens påbörjande hos vederbörande myndighet ställa pant eller 
borgen för de utgifter i form av skogsaccis och skogsvårdsavgift, som genom avverkningens 
bedrivande komma att drabba honom, En sådan anordning komme att stå i den närmaste 
överensstämmelse med vad som gäller rörande utlännings rätt att inom landet idka handels- 
rörelse. 

På grund av vad sålunda anförts, tillåter sig skogsvårdsstyrelsernas ombudsmöte i under- 
dånighet anhålla, 

det täcktes Eders Kungl. Maj:t taga under omprövning, vilka åtgärder kunna 
vara mest lämpliga till vinnande av större säkerhet för att behörig skogsaccis 
och skogsvårdsavgift blir erlagd för inom landet av utländsk undersåte av- 
verkat virke.» 

Förskottsutbetalning av gemensamma utgifter. På förslag av 3:dje 
utskottet (utl. nr 2) beslöt mötet uttala sig för att varje skogsvårdsstyrelse 
ville vid början av varje skogsvårdsstyrelsemöte till förvaltningsutskottet in- 

leverera ett förskottsbelopp av 30 kronor till bestridande av vissa löpande 
utgifter under skogsvårdsstyrelsernas möte. 

Övriga väckta förslag vid mötet (se Skogsvårdsföreningens tidskrift 1914, 
sid. 815—3818) avslogos. 
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FRÅN 1915 ÅRS RIKSDAG. 

Ur statsverkspropositionen. 

Under rubriken skogsväsendet i nionde huvudtiteln upptagas följande an- 
slagsposter för år 1916. 

MN Ordinarie Extra 

1. Skogsundervisning m. m. anslag. anslag. 
a) Skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt .. 185,400 
b) Skogsundervisning och skogshushållning i allmänhet 102,000 
c) Tillsyn å enskildas skogar i lappmarkerna och Särna 

SOCKEL aker order brer SANN KSSS SR RARE. EMS 170,000 
d) Tillsyn å enskildas skogar i Västerbottens och Norr- 

Botten sp lans: kustland. CSE Seas As na 135,000 
SJÄSko ss Odin s eHskbefrämjan dest steeen Tv or ae I100,000 

MRSkoossvardsstytelsernas  verksanmbe bps ee SER 67,5900 
2 SLE Or ST SAL V LLO ELLE CET don ENE SAN NR AN ENIRIEGNT VARAT LE SAUNA 200,000 

Anslaget till skogshögskolan 123,250 kr. är höjt från 80,337 kronor, där- 

igenom att skogshögskolan kommer att vara i verksamhet hela året, vilket ej 

beräknades vara fallet år 1915. En av styrelsen för skogshögskolan begärd 
höjning med 600 kr. i anslaget till assistenterna vid den förberedande kursen 
har ej upptagits i propositionen. 

Anslaget till skogsförsöksanstalten å 62,150 kr. är höjt från 61,325 kr. år 
1915. Denna höjning beror dels på att vaktmästarens avlöning kommer att 

utgå under hela året och dels på en av styrelsen begärd höjning i anslaget 
till biträde med 200 kr. för att medgiva högre arvode till kemistbiträdet. 

Anslaget till skogshushållning och skogsundervisning i allmänhet är av 
Kungl. Maj:t sänkt med 12,600 kr. till allenast 102,000, emedan något an- 

slag till skogsingenjörer ej beräknas behöva utgå från denna anslagspost. 
För tillsyn å enskildas skogar i lappmarken och Särna socken begäres ett 

anslag av 170,000 kr. 1 avbidan på särskild proposition 1 ämnet. 
Likaledes upptages i väntan på proposition 135,000 kr. för tillsyn å en- 

skildas skogar i Väster- och Norrbottens läns kustland. Domänstyrelsen hade 
härför begärt 155,750 kr., men Kungl. Maj:t anser sig efter verkställda be- 

räkningar kunna nöja sig med 20,750 kr. mindre. 
Övriga anslagsposter äro desamma som för år 1915. 
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DENCKER, S. A.: Om släckning av skogseld, moss-= och ljungbrand. 

Handskrona Ii914. Förts eget förlag. Pris'30" öre: 

Som i tidskriftens förra nummer omnämndes, har utgivits en liten broschyr 
i ett ämne, som såväl genom den förflutna sommarens många och svåra skogs- 

eldar som även genom den nya lagen om förekommande och släckning av 

skogseld blivit mer aktuellt än någonsin. 
Efter att hava lämnat några statistiska uppgifter samt ett referat av den 

nya lagens föreskrifter övergår författaren till att tala om den tekniska orga- 
nisationen av skogseldssläckning, såsom olika brandtornssystem, utrustning för 
släckningsmanskapet, förplägning under arbetet, m. m. 

Avdelning II omfattar förfarandet vid själva släckningen, och författaren 
giver här en förtjänstfull beskrivning på ordnandet i stort av släckningsarbetet, 
till god ledning för dem, som enligt den nya lagen äro skyldiga taga befäl 
vid detsamma. 

I nästa avdelning behandlas efterarbetet efter verkställd släckning, och slut- 
ligen framför författaren tanken på bildandet av frivilliga brandkårer, en tanke, 
som förtjänar livligt beaktande. ”Tvivelsutan skulle dylika frivilliga organisa- 
tioner bliva av den allra största betydelse ej endast vid skogseldar utan även 
vid andra eldsolyckor på landsbygden, där ofta, för att ej säga oftast, eld- 
släckningsanordningarna äro på ett nästan lättsinnigt sätt försummade. 

Som bilaga finnes intagen lagen om förekommande och släckning av 
skogseld. 

Ehuru nog en del anmärkningar skulle kunna framställas, såsom bristen på 
förklarande illustrationer och skisser, ett väl flitigt användande av utländska 
källor samt saknaden av råd 1 en mängd detaljer av släckningsarbetet, bör man 

emellertid vara författaren tacksam för broschyrens tillkomst. Den förtjänar 
att spridas bland alla dem, som numera hava att utöva ledning vid släckning 
av skogseld, brandfogdar, kronobetjänte, skogsmän samt icke minst militärer. 
Särskilt kan den rekommenderas till gratisutdelning genom skogsvårdsför- 
eningar, skogsägare och skogsvårdsstyrelser, av vilka de sistnämnda redan nu 
inköpt omkring 1,500 exemplar för sagda ändamål. 

R. L—R. 

ENSTRÖM, AXEL F.: Om periodiciteter i de ekonomiska lagarna och 

därmed sammanhängande spörsmål. Tekniskt bibliotek, 1914, V, 67 
sidor, 34 figurer och I plansch. Svenska teknologföreningens förlag. Pris 

kronor 1: 50. 
Ifrågavarande arbete utgör en samling uppsatser, som publicerats i Teknisk 

tidskrift under loppet av år 1914. Då författaren redan i början av arbetet 
erkänner sin svaghet på det rent nationalekonomiska området, är det således 
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ej någon av de enklare handböcker 1 nationalekonomi, som professor HECK- 
SCHER en gång rekommenderade till skogsmännens studium, vi här hava att 
anmäla. Det oaktat torde denna bok förtjäna uppmärksamhet utom av na- 
tionalekonomer även av alla, som intressera sig för den grafiska statistiken, 
dess framställning och utformning. 

Såvitt anmälaren har sig bekant, finnes icke före detta något svenskt ar- 
bete utgivet, som sysselsätter sig med rent grafisk behandling av statistiska 
sifferuppgifter, såsom rörande industriella produkter, import och export m. m. 
I denna vetenskap har engelsmännen förskaffat sig försprång genom de ut- 
märkta arbeten rörande matematisk-grafisk behandling av siffermaterial, som 
finnas utgivna av BowLEY, »Elements of statistics) samt av YuULE, »Mathema- 
tical statistics». 

I första kapitlet redogör författaren för den grafiska statistikens stora före- 
träden framför mer eller mindre oöverskådliga siffertabeller samt för extra- 
polering, vilken senare åtminstone vad ekonomisk statistik beträffar icke bör 
ske i form av kurvans utdragning utan genom elimination av de periodiska 
växlingarna och studium av medellinjen. Den grafiska framställningen fordrar 
uppövad förmåga att skilja mellan bisak och huvudsak samt ett visst mått av 
geometrisk intuition. 

De kurvformer, som i allmänhet komma till användning, äro sinuslinjen, 
I 

sz ox samt ..de kända funktionerna e7, x7 och e 7. Av dessa senare har 

exponentiallinjen, e"7, konstant procentisk tillväxt; potenskurvan, x”, är så be- 
skaffad, att den procentuella tillväxten är omvänt proportionell mot abscissan 

I 

x, och vid funktionen e > är samma tillväxt omvänt proportionell mot kva- 

draten x?.' Såsom framgår av de talrika tillämpningarna i de olika kapitlen, 
kan ofta originalkurvan med fördel användas för framställande av överskådligt 
resultat. I många fall är det emellertid nödvändigt härleda differentialkurvan 
och av dennas egenskaper sluta sig tillbaka till huvudkurvans karaktär. 

I de närmast härpå följande kapitlen redogöres för konjunkturväxlingarna. 
Särskilt av betydelse är författarens behandling av de d'Avenelska och Sa- 
uerbeckska prisindexkurvorna, vilka kurvors utseende och extrapolering hava 
stort allmänt-ekonomiskt intresse. På tal om stenkolsproduktionen varnar för- 

fattaren för att 1 allmänhet vid kurvor rörande industriell produktion extra- 
polera med konstant procentuell tillväxt, därför att kurvan under exempelvis 

sista årtiondet visat sådan tillväxt, ett förfarande som man ofta finner utfört 
1 tekniska utredningar. Denna varning torde vara att beakta för skogsmän- 
nen, då som bekant trävaruprisen åtminstone i stort sett de sista årtiondena 
företett en konstant procentisk ökning. Det bör då betonas, att man icke 
har rätt att utan vidare utdraga denna kurva, vid risk att komma till alldeles 
befängda resultat. 

Åtskilliga andra periodiska företeelser äro föremål för utförlig grafisk be- 
handling. I det elfte och sista kapitlet sammanfattas i en översikt orsaks- 
sammanhanget mellan de olika företeelserna på det ekonomiska området. Att 
dessa företeelser bero på reella fenomen och ytterst på den från solen till- 
förda värmeenergien och dess fördelning på jordytan, torde med säkerhet 
komma att framstå ganska klart för alla, som taga del av detta intressanta 

arbete. MAGNUS NORDQUIST. 
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Beaktansvärda nyutkomna böcker. 

V. ÅRNOLD, OTTO och ERIK WALLER: Lantmannens fickkalender 1915. 12:e 

årgången. Stockholm (Uppsala) 1914. Fr. Skoglunds förlag i distr. 352 
Std: CCPris bunden 2, kr. 

ADKIN, BENAIAH, W.: The Law of Forestry in Great Britain and Ireland, 

tomprising the law relating to Trees and the law relating to Trespass and 
Game. London 1914. The Estates. Gazette, Ltd.; 34 and 35, Kirby 

Street, Hatton Garden, E. C., Sweet & Maxwell, Ltd., 3, Chancery Lane, 

NEG Prisitois. 
HELANDER, ÅA. BENJ.: Finska Skogsvårdsföreningen ”Tapios uppkomst. En 

återblick på verksamheten för den privata skogshushållningens höjande un- 
der åren 1897—1907. Helsingfors 1914. 120 sid. 

Indberetning om det norske skogvesen og en del andre under Landbruks- 
departementets skogkontor henhorende anliggender, for Kalender-Aaret 1913 
avgit av Skogdirektoren. Kristiania 1914. LXV+175 sid. 4:0. 
JANKA, GABRIEL: Die Härte der Hölzer. Mitt. aus dem forstlichen Versuchs- 

wesen Österreichs. XXXIX Heft. Wien 1915. W. Frick. 114 sid. 4 
tavlor: '4:0: 

MOouNn, FREDERICH FRANKLIN AND BROWN, NELSON COURTLANDT: Elements of 

forestry. New York 1914. Wiley & Sons. 392 sid. 

ÖLAFSEN, O.: Jordfellesskab og Sameie. En historisk Undersögelse. Ud- 
givet efter Foranstaltning af Landbrugsdepartementet. Kristiania 1914. 
Det Mallingske Bogtrykkeri. 110 sid. 

Report of forestry branches of the board of agriculture and the office of 
WOrdsärEkondon. 014. Pris, 16/. d. 

STEBBING, E. P.: Indian forest insects. Sold by Agents for Indian Govern- 

mentr PuUHlicauoNs.. Pris 1I5-S. 
WAHNSCHAFFE, F. und F. ScHUCHT: Anleitung zur wissenschaftlichen Boden- 

tntersachung. > 3. Auf... Berlin 1914. Paulprareyister0 sid. medi 57 
HOK RIIS ÖR Ho mark. 

WEBER, HEINRICH: Jahresbericht uber die Fortschritte, Veröffentlichungen und 

wichtigeren Ereignisse im Gebiete des Forst-, Jagd- und Fischereiwesens 

fär das Jahr 1913. Supplement zur Allgemeinen Forst- und Jagd-Zeitung 
1914. Frankfurt am Main 1914. J. D. Sauerländer's Verlag. 216 sid. 

4:00 LPfiS do mark. 

VESPERMAN, H.: Bauhölzer und ihre Verbreitung im Welthandel. Leipzig 

u. Berlin 1915. Wilhelm Engelmann. 233 sid. 38 fig. Pris 7: 50 mark. 

TRÄVARUMARKNADEN. 
Som självfallet är har någon stadga i denna marknad ännu ej inträtt. Samma 

känsla av osäkerhet för dagen, samma ovisshet om vad framtiden kan bära 

i sitt sköte, råda alltjämt. Det allmänna politiska läget avspeglar sig sålunda 

troget i vår trävarumarknad. 
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Bland andra tecken till den rådande ovissheten. om framtiden äro de 
varierande prisidéerna. Utländska agenter hava börjat förfråga sig hos sina 

svenska kunder angående affärer för kommande säsong, och det förljudes att 
därvid synnerligen olika åsikter gjort sig gällande hos avlastarna, allt na- 
turligtvis beroende på åsikterna om krigets varaktighet etc. 

Emellertid har denna exportörernas hållning föranlett, att ett större antal 

sådana sammankommit till enskilt möte för att söka få till stånd ett förslag 
till priser, vilket förslag sedermera skulle kunna upptagas till allmän diskussion. 

Resultatet av detta möte blev, att man uttalade sig för följande priser fob. 

för vår- och sommarskeppning och Gävle-Sundsvalls distrikt med vanliga re- 
duktioner för övriga skeppningsdistrikt. 

2 KO furu III EC AE 

20 Ka » > ETS: 5/- 

gj furubräder =» eller o/s LÖO Br 

3 RA (LT o/s med kluven kärna £ ' g9:!5/- 
2 KOKA » ) 8 9.19/- 

3 KOR ÖGA » (BAT 

2"/2 SAN Zz > 18 ENE 

3 Aa > > med kluven kärna £ 97/6 
2 KA » » FeREg 5/- 

OM furufloorings basis för II KORT 

TK » » » » LOTT 5/- 

OM granfloorings =» >» 0/s CITE 

7 » » SE fö nö. 5/- 

Det återstår nu att se, huruvida detta förslag kan vinna en allmän anslut- 

ning och därefter låta sig genomföras. Mycket är emellertid vunnet med att 
en grund att arbeta på är lagd, och man må hoppas, att den rådande anar- 
kien i åsikterna angående priserna härmed må vara hävd. 

Exporten har under de senare veckorna dirigerats över Norge och svenska 
västkusten, och en del trävaror hava järnvägsledes transporterats över från 

ostkustens sågverk. Ett oundgängligt villkor, för att denna export skall kunna 

få någon omfattning, är likvisst, att de olika avlastarna samarbeta. Sker ej 
detta, blir resultatet dåligt. Från ledande håll har man vidtagit åtgärder för 
att ordna denna angelägenhet, och man hoppas att dessa åtgärder skola leda 

till önskat resultat. i 
Från ostkustens sydligare distrikt skeppas ännu något på Spanien, Holland 

och Tyskland, ehuru med rätt stora svårigheter på grund av den kalla och 

stormiga väderleken. 
Timmerdrivningarna, vilka före jul, särdeles inom landets västligare delar, 

gåvo goda resultat, hava på grund av en längre tids sträng kyla och stora 
snöfall blivit betydligt hindrade. Ett lagom töväder och därpå jämn tempe- 

ratur med omkring 10 graders köld är vad man nu har att önska. 
—MN. 
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NOTISER. 
Skogsvårdsföreningens tidskrift under år 1915. Tidskriften kommer 

under år 1915 att utgivas efter ungefär samma plan som år 1914 med 12 
häften om året om tillsammans minst 800 sidors text förutom bilagor. Me- 
dan under det gångna året vartannat häfte i huvudsak endast var ett notis- 
häfte, kommer under år 1915 notishäftena att mera koncentrera sig till som- 
maren. Samtidigt härmed sker den förändringen, att tidskriften »Skogen» 
och »Skogsvårdsföreningens tidskrift» utkomma vid olika tider i månaden, den 
förra 1 regel omkring den 10 i varje månad, den senare omkring den 25. 
Då båda tidskrifterna innehålla meddelanden om lediga tjänster, erhåller pre- 
numerant på båda tidskrifterna sålunda dylika nyheter omkring var 14:de dag. 
Priset för »Skogsvårdsföreningens tidskrift» blir i bokhandeln 12 kr., men som 
förut endast 10 kr. för medlemmar av Svenska Skogsvårdsföreningen, som 
erlägga 3 kronors medlemsavgift för tidskriften »Skogen». 

Förslag till diskussionsämnen vid årsmötet. Enligt $ 8 i stad- 
garna för Svenska Skogsvårdsföreningen kunna förslag till diskussionsämnen 
eller frågor angående föreningens angelägenheter att förekomma vid allmänt 
årsmöte skriftligen ingivas till styrelsen av ledamot före utgången av januari 
månad, därvid förslag till diskussionsämne skall åtföljas av uppgift på inledare 
och kort disponering av ämnet. 

Årsmötet kommer att äga rum till tisdagen den 16 mars. 

De Extra Jägmästarnes Förbunds årsmöte äger rum å skogsteknolo- 
giska lärosalen å Kungl. Skogsinstitutet måndagen den 15 mars 1915 kl. 
3,5 en MM: 

Förslag till diskussionsämnen böra vara inlämnade till förbundets sekrete- 
rare: e. jägm. E. Hedemann-Gade, Örebro, senast den 15 februari. 

Flottningskommittén. De sakkunniga för revision av flottningslagstift- 
ningen ha under år 1914 fortsatt sitt arbete. De under år 1913 upprättade 
och till preliminär tryckning befordrade förslagen dels till nya bestämmelser 

om flottning, avsedda att ingå i 4 och 10 kapitlen av vattenrätts- och dik- 
ningskommittéernas förslag till vattenlag, dels till ändring i åtskilliga delar av 
övriga kapitel 1 sistnämnda förslag och dels till lag om flottning i allmän 
flottled, hava under år 1914 underkastats ytterligare granskning, omredigering 
och komplettering samt vid sammanträden in pleno med de sakkunniga ånyo 
blivit genomgångna, varjämte till stora delar av lagförslagen motiv utarbetats, 
vilka vid årets slut överlämnats till successivt fortgående tryckning. 

De kostnader, de sakkunnigas arbete hittills åsamkat statsverket, kunna be- 
räknas till sammanlagt omkring 61,000 kr., därav 2,240 kr. under år 1914 
utgivits till upprättande och tryckning av kartor över flottlederna i rikets 
norra delar. 

Skogslagstiftningskommittén, som under år 1914 arbetat delsin pleno 

och dels genom delegationer, har härunder fortsatt med behandlingen av de 

1 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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till kommittén överlämnade frågorna. Rörande vården av enskildas skogar 
föreligger textförslag till ny lag. I likhet med vad förut ägt rum inom syd- 
ligare delar av landet, har under år 1914 inom Jämtlands, Västernorrlands, 
Kopparbergs, Gävleborgs och Uppsala län av kommittén hållits diskussions- 
möten med den för saken intresserade allmänheten. 

Kronolägenhetskommissionen. De sakkunniga för utredning av frågan 
om upplåtelse av kronojord till egna hem eller kronolägenhetskommissionen 
utsände i juli 1913 genom domänstyrelsens försorg till respektive domän- 
intendenter och revirförvaltare utsända formulär för inhämtande av uppgifter 
rörande dels utarrenderade kronoegendomar med över 600 kronors årligt 
arrende samt å dem befintliga torp och lägenheter, dels ock arrendegårdar, 
torp och lägenheter belägna å kronans skogsdomäner i södra och mellersta 
delarna av riket till kommissionen återkommit, befanns i synnerhet beträf- 
fande jordbruksdomänerna nödvändigt att införskaffa kompletterande upp- 
gifter, varför de inkomna uppgifterna 1 stor utsträckning för detta ändamål 

i januari och februari 1914 återsändes till vederbörande domänintendenter. 
De begärda kompletterade uppgifterna hava till största deien under förra 
hälften av året inkommit till kommissionen; och har det därigenom bli- 
vit kommissionen möjligt att systematiskt bearbeta det statistiska materialet 

beträffande såväl kronodomänerna som arrendeupplåtelser å kronoparkerna. 
För erhållande av lämpligt jämförelsematerial, särskilt för beräknande av vär- 
det av den nybyggnadsskyldighet i avseende å kronodomänerna, som vid den 

nuvarande upplåtelseformen åligger kronan, har kommissionen inom vissa be- 
gränsade områden (Ulleråkers härad i Uppland samt Bara härad i Skåne) 
låtit insamla uppgifter rörande större arrendegårdar, som tillhöra enskilda eller 
allmänna inrättningar eller stiftelser eller ock utgöra ecklesiastika boställen, och 
hava jämväl sistnämnda uppgifter statistiskt bearbetats. 

Rörande de av medlemmar av kommissionen och dess sekreterare på grund 
av medgivande under år 1913 företagna studieresor, dels till Tyskland och 

Österrike, dels inom landet, hava berättelser blivit utarbetade. En särskild 

undersökning har av kommissionen företagits och i det närmaste slutförts be- 
träffande åbo- och arrenderätt till vissa publika inrättningar och stiftelser till- 
höriga hemman och lägenheter. 

Under kommissionens sammanträden i Stockholm hava överläggningar ägt 
rum rörande den s. k. tryggade besittningsrättens fördelar och olägenheter i 
jämförelse med dels andra former av nyttjanderätt, dels äganderätt till fast 
egendom. Vissa förberedande förslag till nya former för upplåtelse av kronan 
tillhörig jord hava jämväl varit föremål för överläggning. 

Sammanlagda beloppet av de kostnader, som utredningen åsamkat stats- 

verket, har vid 1914 års slut uppgått till omkring 37,200 kronor, därav om- 
kring 19,500 kronor komma på år 1914. 

Sydsvenska skogskommittén. Sakkunniga för utredning angående lämp- 
ligheten av en omläggning av förvaltningen och skötseln av kronoparkerna 
och andra allmänna skogar i södra och mellersta Sverige ha under år 1914 
till sekreterare efter advokatfiskalen A. LILLIESKÖLD utsetts e. jägmästaren 

NILS SCHAGER. 
Under månaderna januari—maj bedrevs under ledning av en av de sak- 

kunniga sammanställandet och utarbetandet av de sakkunnigas statistiska tabell- 
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bilagor, vilka i maj blevo färdiga för tryckning. Därefter vidtog utarbetandet 

av betänkandet, varav kapitlen om redogörelse för och kritik över de allmänna 

skogarnas nuvarande tillstånd och behandling, virkesavkastningens storlek och 
tillgodogörande samt försäljningsväsendet fullbordats. Vidare har redogörelsen 

för de orsaker i skogsstatens organisation, i de allmänna hushållningsföreskrif- 

terna samt i bokförningen, som ansetts föranleda de befintliga bristerna i de 

allmänna skogarnas tillstånd och förvaltning, utarbetats. För justering av de 

utarbetade delarna av betänkandet hava de sakkunniga sammanträtt in pleno 

under juni, september, november och december månader. 

Kostnaderna för de sakkunnigas arbete hava hittills uppgått till omkring 

39,000 kr., varav under år 1914 omkring 11,000 kronor. 

De sakkunnigas arbete kan - väntas bli slutfört under mitten av nästkom- 

mande år. 

Skogsbokföringskommittén. De sakkunnigas för utredning angående för- 

ändrad bokföring rörande statens domäner arbeten hava under år 1914 fortgått 
under följande tider, nämligen den 22 januari—I19 februari, I mars—15 mars, 6 
juni—20 juni, den 1 augusti—8 december, varförutom sekreteraren varit 

upptagen av arbete för de sakkunnigas räkning från den 6 juni till 1914 

ärs slut. 
Arbetet, som inriktas på åstadkommandet dels av en månatlig redovisnings- 

bokföring, dels ock av en räntabilitetsbokföring, har framskridit Sa, ratt de 

sakkunniga hava anledning förmoda, att förslag om redovisningsbokföringen 

kan framläggas så tidigt under 1915 års lopp, att densamma kan hinna fast- 

ställas till efterrättelse från och med 1916 års ingång. 
Vad därefter räntabilitetsbokföringen beträffar torde de sakkunniga bliva i 

tillfälle att under år 1915 framlägga de allmänna principerna för en sådan 

bokföring, varefter detaljerna kunna av dem utarbetas under år 1916 på 

grundval av det material, som inkommer i och genom redovisningsbokföringen. 
Härigenom skulle jämväl en räntabilitetsbokföring — om än endast försöks- 
vis — ernås redan för år 1916, och kunde denna bokföring därefter över- 

flyttas på därför särskilt avpassade organ. 

Kostnaderna för kommittén hava intill 1914 års utgång uppgått till om- 

kring 5,000 kronor. 

Sakkunniga för utredning beträffande ändringar i gällande bestäm- 

melser ang. utarrendering av kronans jordbruksdomäner. Den 15 de- 

cember 1914 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för jordbruksdepartementet att 

tillkalla högst fem sakkunniga personer med uppdrag att inom nämnda departe- 

ment biträda vid utredning och avgivande av förslag beträffande de ändringar 

i gällande bestämmelser angående utarrendering av kronans jordbruksdomäner, 

som kunde finnas erforderliga eller lämpliga, särskilt i syfte att statens in- 

tresse i fråga om avkastningar från dessa domäner måtte bättre än hittills 

tillgodosés, samt angående vad med denna fråga ägde sammanhang. Samma 

dag anmodade departementschefen hovstallmästaren G. TAMM, ledamoten av 

riksdagens andra kammare, lantbrukaren O. NILSSON, byråchefen i domänsty- 

relsen G. SÖDERLIND, domänintendenten A. R. CARLSSON och f. d. akademi- 

fogden A. R. THALÉN att verkställa den ifrågavarande utredningen samt för- 

ordnade hovstallmästaren Tamm att såsom ordförande leda de sakkunnigas 

förhandlingar. 
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SKOGSADMINISTRATIONEN. 

Domänstyrelsens cirkulär, beslut, framställningar och 
yttranden. 

Förordnande av extra iägmästare efter endast ett halvt års 
praktisk verksamhet. 

Domänstyrelsen har härom den 7 dec. 1914 gjort följande underdåniga framställning hos 

Kungl. Maj:t. 
Genom nådigt brev till domänstyrelsen den 12 december 1913 har Eders Kungl. Maj:t 

medgivit styrelsen rätt att under år I914 såsom extra jägmästare förordna skogselev, som 

efter avgångsexamen från skogsinstitutets högre kurs utövat praktisk verksamhet i skogshus- 
hållning under minst ett halvt år. Oaktat styrelsen i vidsträckt grad begagnat sig av detta 
medgivande, har-:dock under det sistförflutna sommarhalvåret varit brist på extra skogstjänste- 

män. Under vinterhalvåret däremot är behovet av extra skogstjänstemän avsevärt mindre, 
vilket i första rummet beror därpå, att sådana sommararbeten som utsyningsförrättningar å 

hemmansskogarna i de båda nordligaste länen och i Särna socken med Idre kapellag även- 
som inom skyddsskogsområdena endast i mindre grad medföra vinterarbeten. 

Bristen på extra skogstjänstemän skulle för nästkommande års sommar bliva ännu större, 
än vad den varit under innevarande år, därest ej redan under juni månad ett antal extra 
skogstjänstemän kunde förordnas. 

På grund av vad sålunda anförts, får styrelsen i underdånighet hemställa, det Eders Kungl. 
Maj:t täcktes medgiva, att den, som vid skogsinstitutets högre kurs avlagt fullständig avgångs- 
examen och därefter under minst ett halvt år utövat praktisk verksamhet i skogsyrket samt 

därvid ådagalagt flit och skicklighet, må under år 1915 av domänstyrelsen kunna på ansök- 
ning och efter vederbörande överjägmästares hörande i mån av behov anställas såsom extra 
jägmästare inom visst distrikt. 

Fördelningen av anslaget till uppehållande av skogsvårdsstyrelsernas 
verksamhet år 1915. 

Domänstyrelsen har i yttrande den 24 oktober 1914 till Kungl. Maj:t avgivit samma för 
slag rörande användningen av det av Riksdagen såsom bidrag till bestridande av kostnaderna 
för uppehållande av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet på extra stat för år 1915 anvisade 
anslag av 67,500 kronor, som utgått de föregående åren. 

Begäran om anslag för reglering av flottleder under år 1916. 

Domänstyrelsen har härom den 2 oktober 1914 till Kungl. Maj:t avlåtit följande fram- 
ställning. 

Jämlikt nådigt brev den 20 mars 1914 har innevarande års första riksdag å extra stat 
för år 1915 anvisat ett belopp av 285,000 kronor till reglering av flottleder inom riket, även- 
som medgivit, att härav finge under år 1914 förskottsvis utanordnas högst 185,000 kronor, 

varav högst 85,000 kronor till ersättande av utav domänfonden förskotterade medel till täc- 
kande av en brist för år 1913, än även medgivit, att under år 1915 inflytande flottnings- 
avgifter finge användas till bestridande av kostnader för regleringar av flottleder inom riket. 
Härav framgår, att för år 1913 finnes ett direkt anslag av statsmedel å 100,000 kronor till 
flottledsregleringar. 

I underdånig skrivelse den 28 innevarande månad om beredande av ytterligare medel till 
allmänna arbeten, huvudsakligast för avvärjande i någon mån av arbetslösheten inom vissa 



SKOGSADMINISTRATIONEN. IOI 

större skogstrakter, har domänstyrelsen hemställt, att 100,000 kronor måtte få utöver redan 

anvisade belopp användas till utsträckta flottledsregleringsarbeten under innevarande och näst- 
kommande år. Under hänvisning därtill får domänstyrelsen nu i underdånighet hemställa 
om avlåtande av nådig proposition till 1915 års riksdag angående beviljande av ett anslag 
å extra stat för år 1916 av 200,000 kronor, varav 100,000 kronor skulle användas till täckande 
av det förskott å sagda belopp, som kan varda med anledning av förenämnda styrelsens 
framställning anvisat, och 100,000 kronor vore avsedda att användas till nya flottledsregle- 
ringar under sistnämnda budgetsår. Skulle hinder möta för beredande av nämnda förskott, 

torde ändock 200,000 kronor vara erforderliga för år 1916 till fullgörande av de arbeten, 

som under innevarande och nästinstundande år måste i brist på medel anstå. ”Tillika torde 
riksdagens medgivande sökas därtill, att under år 1916 inflytande flottningsavgifter finge till 
dylika flottledsregleringar användas. 

Betydelsen av flottleder för skogshushållningen och höjandet av det ekonomiska utbytet 
från statsverkets och åtskilliga enskilda skogar inom landets större, på kommunikationsleder 
vanlottade skogsbygder är så ofta framhållen, att styrelsen icke anser det erforderligt att i 
vidare utsträckning än skett motivera den nu gjorda framställningen. 

Cirkulär angående utarbetandet av nya skogsindelningsföreskrifter. 

Domänstyrelsen har härom den 31 december 1914 till samtliga skogstaxatorer utfärdat 

följande skrivelse: 
Då Kungl. Domänstyrelsen har för avsikt att under närmaste tiden med ledning av de 

erfarenheter, som vunnits av under senaste åren tillämpade nya skogsindelningsprinciper, ut- 
färda ett nytt skogsindelningscirkulär gällande för såväl norra som södra delarna av landet, 
vill Kungl. Styrelsen härmed anmoda Eder att senast den 15 nästkommande januari inkomma 
med dels förslag till de ändringar och tillägg i nu gällande bestämmelser, som av Eder an- 
ses vara av behovet påkallade, dels och med yttrande över huruvida cirkuläret bör innehålla 
anvisningar angående någon viss formel till stöd för avverkningsberäkningen eller huruvida 
enligt Eder åsikt avverkningsbeloppet hellre bör föreslås enligt förrättningsmannens fria be- 
dömande av vad som för skogen i fråga med hänsyn till dess vid taxeringen utrönta be- 
skaffenhet kan anses vara lämpligast. Edert svar bör adresseras direkt till t. f. lektorn vid 
Kungl. Skogsinstitutet Tor Jonson, adress Dalagatan 54. 

Inlevereringen av medel vid underhandsförsäliningar. 

Domänstyrelsen har härom i skrivelse till jägmästaren i Södra Skånes revir den 31 dec. 
1914 gjort följande förtydligande. 

Av förekommen anledning vill Kungl. Domänstyrelsen fästa Eder uppmärksamhet därpa, 
att föreskrifterna i Kungl. Styrelsens cirkulär den 17 juni 1914 angående underhandsförsälj- 
ningar icke medgiva jägmästare att i köpares namn underskriva till riksbanken ställda leve- 
reringsreversal, eller att av denne uppbära och till riksbanken inleverera köpeskilling för 
under hand försålda effekter, vilka betinga högre köpeskilling än 500 kronor, eller vid vil- 
kas försäljning blankettformuläret n:r 33 begagnas. 

Revirförvaltare äger rätt att uppbära reseersättning för inställelse som 
kronoombud vid avvittringssammanträden. 

Domänstyrelsen har härom den 31 december 1914 till K. Befallningshavande i Väster- 
bottens län avgivit följande utlåtande: 

Med anledning av Eder skrivelse den 11 innevarande månad, däruti Ni anhåller om be- 

myndigande att till jägmästaren D. Frykman få utbetala ersättning enligt resereglementet 
med 338 kronor 80 öre för hans närvaro såsom kronoombud vid avvittringssammanträden 
inom Wilhelmina socken, till vilken ersättning Frykman synts Eder berättigad på grund av 
innehållet i nådiga brevet den 12 juli 1878, får Kungl. Domänstyrelsen såsom sin åsikt ut- 
tala, att dylik ersättning åt såsom kronoombud förordnad skogstjänsteman vid sammanträden, 
som avse sådana ändamål, som omförmälas i nådiga stadgan om avvittringen i Västerbottens 
och Norrbottens läns lappmarker den 30 maj 1873, $ 10 mom. I och 2, sistnämnda lagrum 

sådant det lyder i nådiga kungörelsen den 12 juli 1878, synes böra utbetalas, och att så- 
ledes, efter räkningens behöriga granskning hos Eder, Frykman tillkommande ersättning må 
av Eder utbetalas och i räkning med Kungl. Styrelsen avföras. 

De ärendet tillhörande handlingarna återställas härjämte. 
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Anslagen till skogsundervisning m. m. under år 1910. 

Domänstyrelsen har härom den 2 okt. 1914 gjort följande framställning till Kungl. Maj:t: 
På grund av föreskrift i nådiga kungörelsen den 28 januari 1876 och med iakttagande 

av vad Eders Kungl. Maj:t och riksdagen beslutat angående förändrad uppställning av riks- 
staten får domänstyrelsen härmed i underdånighet avgiva förslag rörande utgifterna för un- 
dervisningen vid skogsskolorna med mera och för befrämjande av skogshushållningen i 
allmänhet år 1916. ; 

De anslag för dessa ändamål, vilka för år 1915 beviljats, lära, enligt vad domänstyrelsen 
inhämtat, vara följande: : 

Verkliga utgifter under IX huvudtiteln. 

Ordinarie anslag. 

SLUNRStatens tskogsskolOr ,, ds: ls.bel tes ed Red sa RENA 58,787: 50 
Suldeg enskilda .skogsundervisping€ ba: seses sonskedur bc sted 5,950: — 

Fk ölarskolan. vid. FlallnaS4 spe. dee ANA Se RR nd 1,000: — 
PRFESTATENSK.S KO SSIN SEIN OCK es NA SRA SE TSE RO 14,400: — 

» diverse ändamål enligt Kungl. Maj:ts disposition......... 34,462: 50 

Summa kronor 114,600: — 

Extra anslag. 

FINNS KO S SUS TEL TEE deres ere ble mia eb BE LE NS SIV SA ble el a ole re fäye a SE lot sad 17,100: — 

» personligt lönetillägg åt t. f. lektorn T. W. Jonsson...... 500: — 

Summa kronor 17,600: — 

3eträffande anslaget till skogsskolorna ifrågasätter domänstyrelsen ingen annan föränd- 
ring än den, som betingas därav, att skogsskolan vid Omberg — vilken från den 1 oktober 
1915 kommer att förändras från en undervisningsanstalt för en förberedande kurs i och för 
vinnande av inträde vid skogsinstitutet eller skogshögskolan till ett med de övriga lägre 
skogsskolorna jämförligt läroverk — i denna sin senare egenskap är avsedd att fungera 
under hela året 1916 men under år 1915 allenast under oktober, november och december 
månader. Den i statsverkspropositionen till 1914 års senare riksdag under nionde huvud- 
titeln (sidan 243) intagna stat för de sju skogsskolorna i riket kommer alltså att bliva gäl- 
lande i sin helhet under år 1916 och kostnaden för dessa skolors drift förty att för nämnda 

år uppgå till 66,100 kronor. 
Enär den med statsmedel understödda skogsskolan vid Skogshall kommer att med sin 

verksamhet upphöra den I oktober 1915, erfordras icke längre än till sagda tid det stats- 
understöd för densamma. vilket jämlikt nådigt brev den 17 juni 1908 utgått med 6,600 
kronor om året och för år 1915 blivit av riksdagen på Eders Kungl. Maj:ts förslag bestämt 
till 4,950 kronor, eller ?/, av förenämnda årsanslag. För år 1916 bör detsamma därföre 
helt och hållet indragas. 

Däremot hemställer domänstyrelsen, att Gottlands läns folkhögskolas landtbrukskurs jämväl 
under 1916 måtte understödjas med ett statsanslag å 1,000 kronor på de villkor, som äro 
bestämda i nådiga brevet den 24 juli 1885. ; 

Ett anslag å 1,000 kronor till kolarskolan vid Hällnäs i Västerbottens län synes, i likhet 
med vad som varit fallet under en följd av år, böra anvisas jämväl för år 1916 undere nahanda 
villkor som hittills uppställts, eller att minst lika stort belopp tillskjutes av enskilda eller 
korporationer för skolans verksamhet, 

I sitt den 10 november 1913 avgivna underdåniga yttrande över norrländska skogsvårds- 
kommitténs förslag i vad det avsåge skogslagarnas handhavande, uttalade styrelsen i huvud- 
saklig anslutning till kommitterades förslag såsom sin uppfattning, att för kontrollen och 
skogsskötseln å vissa enskilda skogar i Västerbottens och Norrbottens kustland borde an- 
ställas särskilda tjänstemän, skogsingenjörer, och att i sammanhang därmed ifrågavarande 
län indelas i vart sitt skogsvårdsdistrikt med en förste skogsingenjör såsom distriktschef, 
varjämte vartdera distriktet borde indelas i fyra skogsvårdsområden med var sin skogs- 

ingenjör. ; 
De båda första skogsingenjörerna skulle det åligga att övervaka skogsingenjörernas ar- 

beten; men då deras verksamhetsområden såsom inspekterande tjänstemän icke komme att 
bliva särdeles omfattande, förutsatte styrelsen i sitt förut åberopade yttrande, att de dessutom 
skulle dels uppehålla befattning såsom sekreterare hos skogsvårdsstyrelsen dels utföra sådana 

| 
k 
Å 

= & rn RAN 



SKOGSADMINISTRATIONEN. 103 

göromål, som tillkomme skogsingenjör, dock inom ett i sådant avseende lämpligen begränsat 
område i residensstadens närhet. 

Antalet ordinarie skogsingenjörer skulle sålunda bliva åtta, av vilka två därjämte skulle 
förordnas till förste skogsingenjörer. Behov av extra arbetskraft torde dock förefinnas inom 
samtliga tjänstgöringsområden, ehuru detta behov inom de olika områden kan anses vara 
mer eller mindre stadigvarande. Där behovet är konstant, synes en biträdande skogsingenjör 
böra tillsättas, men eljest en eller flera extra. För bevakningen skulle dessutom tillsättas 

tjänstemän av lägre grad så kallade tillsyningsmän, dels ordinarie, dels extra, 
Vidkommande ej mindre omfattningen av de olika skogsvårdsområdena än även den när- 

mare fördelningen av de särskilda befattningarna å distrikt och områden anhåller styrelsen 
att vid ett senare tillfälle få inkomma med underdånigt förslag. Här må endast framhållas, 
att, därest nu framlagda förslag vinner avseende, en icke oväsentlig minskning i antalet 
tjänster vid skogsstaten i övrigt kommer att i någon mån uppväga den ökning, som blir en 
nödvändig följd av styrelsens förslag i fråga om skogsingenjörsinstitutionen. 

I fråga om de avlöningsförmåner, som synas böra tillkomma nu föreslagna befattnings- 
havare, tillåter styrelsen sig. i huvudsaklig anslutning till norrlandskommitténs förslag hem- 
ställa om godkännande av efterföljande avlöningsstat: 

| Tjänst R SR 

| Lön. . | -görihgset ee SNES EL Soriroe, 
| RR ningar, sättning. 
| | penningar. 

TITOTSterSKOgSINgeEN|ÖL oss. osv s 2,300 3,400 1,100 6,800 
1, d:o 0 TRASSEL SAR 2,300 3,600 1,100 7,000 
TSKOPSin SeNJOL. «vs bis edge ser 2,300 2,600 900 5,800 
5 (ATA Nr NA AAA A 11,500 13,000 4,500 29,000 
I biträdande skogsingenjör...... 1,$00 1,200 600 I... 3600 
4 d:o SON act 7,200 4,800 2,400 | I14,400 
TILELLISVIIDgSMAN od sis ss rr ssnd,s 600 700 | 250 100: | 1,650 | 

| 26 COM Ar NR Läns 15,600 18,200 6,500 2,600 | 42,900 | 
Arvoden åt 8 extra skogsingenjörer i | | 

åa 2,400 kronor jämte reseersätt- | 
Ming 2 000, KrONOT. ..ssesesene sa — — — -- 24,000 

Traktamente åt biträdande och | 
| extra skogsingenjörer efter 6 

kronor för varje rese- och för- | 

PREL IG a SÖA0 dunder ks snarast - = = | ES:000 
| Arvoden åt extra tillsyningsmän — = — — 5,000 | 

Summa — — — -— | 155,750 

Anmärkning 1. För förste skogsingenjör och skogsingenjör kan lönen efter 5 år höjas 
med 400 kronor, efter ytterligare 5 år med likaledes 400 kronor och efter än ytterligare 5 

år med ävenledes 400 kronor. 
Anmärkning 2. För biträdande skogsingenjör kan lönen efter 5 år höjas med 300 kronor. 
Anmärkning. 3. För tillsyningsman kan lönen efter 5 år höjas med 100 kronor, efter 

ytterligare 5 år med likaledes 100 kronor och efter än ytterligare 5 år med ävenledes 100 

kronor. 
I olikhet med norrlandskommittén har styrelsen ansett, att en var befattningshavare bör 

tillerkännas fasta respenningar, men detta endast till dess frågan om respenningar åt skogs- 
statens tjänstemän vinner sin slutliga lösning, ty intet skäl torde föreligga, som kan giva 
anledning till tillämpande av olika principer vid bestämmandet av formen för reseersättnin- 
gens utgående åt skogstjänstemän av ena eller andra slaget. ; 

Därest styrelsens ifrågavarande framställning vinner beaktande, kommer dock det nuva- 

rande anslaget till tre statens skogsingenjörer att försvinna, vadan den verkliga höjningen i 
anslaget bliver 141.350 kronor. 

Skulle däremot det nu framlagda förslaget icke vinna bifall, kvarstår under år 1916 be- 
hovet av de tre skogsingenjörer, till vilkas avlöning medel anvisats för år 1915 med 14,400 
kronor. Därjämte torde under nu givna förutsättning och i likhet med vad som medgivits 
för åren 1914 och 1915 personliga arvodestillägg åt skogsingenjörerna Tell Grenander och 
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C. O. F. Stenborg av 400 kronor åt vardera av dem få utgå jämväl under år 1916, därest 
dessa fortvarande visa sig vara därav förtjänta enligt den anmälan härom, som av domän- 
styrelsen kommer att göras hos Eders Kungl. Maj:t. 

I 1915 års anslag till diverse ändamål enligt Eders Kungl. Maj:ts disposition, utgörande 
34,462 kronor 50 öre, ifrågasätter domänstyrelsen ingen annan ändring än att för ernående 
av en avrundad slutsumma detsamma utjämnas till 34,500 kronor. Härvid har beräknats, 
att kostnaderna för tryckning av skogsförsöksanstaltens publikationer och flygblad, för år 
1915 beräknade till 3,000 kronor, skola utgå av till försöksanstaltens gemensamma expenser 
avsedda medel. Förenämnda belopp, 34,500 kronor skulle fördelas ungefärligen sålunda: 

till underhåll av skogsskolornas byggnader,....................... 22,000: — 
» skogsvårdsföreningens tidskrift, statsunderstöd ............... 4.000: — 

för utdelning av tidskriften »Skogen» åt bevakare ............ 1,500: — 
personligt arvodestillägg åt skogsingenjörerna T. Grenander 

OCH EIRSTEnbD OTO CV EDEN E IIS SSE ER ER Ra 800: — 
tillföförutsedda och Adverse. andamal vore Ö2008-- 

Enär skogshögskolan vid 1916 års ingång antages hava trätt i full verksamhet, synas 
några extra anslag till skogsundervisningen under år 1916 icke erforderliga. 

Med hänvisning till förestående synes behovet av medel för skogsundervisningen och be- 
främjande av skogshushållningen i allmänhet under år 1916 komma att te sig på följande sätt: 

tilläStarens blägrerskogsskoloy ses ease NN 66,100: — 
tdentenskilda skogsmdervisningenm ..s. sees 1,000: — 
Py kolarskölanssvid oklallnassrsSoNs Sera Se SN ole — 
SIRSlatenskiskOgSIng eI]ÖLET Ape bef Seele dd eb RA USSR 
» diverse ändamål till Eders Kungl. Maj:ts disposition 

(varav eventuellt 800 kronor till arvodestillägg åt skogs- 

ingenjörerna, 4 Grenander och WEW Stenborg) sms st. 34,550: — 

Kronor 258,400: — 

Domänstyrelsen får alltså i underdånighet hemställa, det Eders Kungl. Maj:t täcktes i 
proposition till 1915 års riksdag äska ett anslag för år 1916 till undervisningen vid skogs- 
skolorna med mera och befrämjande av skogshushållningen i allmänhet å 258,400 kronor. 

Driftkostnaderna för statens domäner år 1916. 

Domänstyrelsen har härom den 2 oktober 1914 gjort följande framställning till Kungl. 
Maj:t. 

Till åtlydnad av föreskrift i nådiga kungörelsen den 28 januari 1876, jämförd med $ 5 
av gällande nådiga instruktionen för domänstyrelsen den 12 september 1913, får styrelsen 
härmed i underdånighet avgiva förslag rörande utgifterna för förvaltningen av statens domä- 
ners fond under år 1916. 

Utgifter för kapitalökning: 

Såsom här ovan nämnts, har riksdagen för år 1915 anvisat en million kronor till inköp 

för skogsväsendets räkning av skogbärande eller till skogsbörd tjänlig mark utöver de medel, 
som för samma ändamål stå till förfogande såsom härflytande från försäljningar av smärre 
kronoegendomar och kronolägenheter, om vilka medels användning till sådana markinköp 
statsmakterna vid olika tillfällen fattat beslut. För det närvarande finnas visserligen omkring 
två millioner kronor disponibla för ändamålet, men styrelsen anser sig likväl böra föreslå, 
att ett lika stort belopp, som anvisats för år 1915, eller en million kronor, begäres såsom 
anslag till liknande markförvärv under år 1916. Fördelarna av en tillräcklig medelstillgång 
för dylika markinköp torde nämligen få anses vara uppenbara, ty därigenom sättes kronan 
i stånd att utnyttja ett gynnsamt tillfälle för förvärvandet av ett område, vars inköp är för 
kronan förmånligt, men för vilket köpeskillingen på grund av arealens storlek är avsevärt 
hög. Erfarenheten har också givit vid handen, att större egendomar i regel kunnat förvär- 
vas för relativt billigaste pris, vadan dylika markinköp blivit för statsverket, rent ekonomiskt 
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sett, förmånligast. Fall hava också under de senare åren inträffat, då kronan på grund av 
bristande medelstillgång ej kunnat reflektera på förmånliga erbjudanden 

För inköp och iståndsättande av en i Älvsby kyrkoby i Norrbottens län belägen, bebyggd 
lägenhet, avsedd att därefter utgöra bostad för två al, 0 får domänstyrelsen hemställa, 
att ett anslag av 28,000: kronor måtte anvisas. I Älvsbyn äro för närvarande bosatta 
jägmästarna i Älvsby och i Vargiså revir, ävensom biträdande jägmästaren i sistnämnda och 
Malmesjaurs revir samt 2 å 3 revirassistenter. Därest domänstyrelsens den 10 november 
1913 och den 28 januari 1914 avgivna förslag till inrättande av vissa nya revir inom bland 
annat även Norrbottens läns lappmarker vinner bifall, komma de delar av Vargiså och 
Malmesjaurs revir, vilkas förvaltning för närvarande uppehållas av förenämnda biträdande 
jägmästare, att utgöra ett nytt revir. Såsom bostadsort för innehavaren av detta nya revir 
samt för jägmästaren i Vargiså revir kan Älvsbyn visserligen icke anses vara den bästa, då 
platsen är belägen några mil från respektive revirgränser, men, då av ifrågavarande revir 
det första alls icke och det senare endast i dess ena utkant beröres av allmän landsväg, 
samt reviren i övrigt äro avlägset belägna från större bygd, har styrelsen funnit lämpligt att 
tillsvidare tillåta jägmästarna vara bosatta i Älvsbyn. Befolkningen inom dessa revir har 
ock i allmänhet sin utfartsort till Älvsbyn. Jägmästaren i Älvsby revir har för närvarande 

sin bostad i den gård, vilken nu är ifrågasatt till inköp, och jägmästaren i Vargiså revir 
har en lägenhet, vilken ägaren önskar disponera för egen räkning. Därest den staten till 

inköp hembjudna lägenheten av nuvarande ägarna försäljes till annan person, finnes all san- 
nolikbet för att båda jägmästarna bliva uppsagda till avflyttning, och att de endast med stor 
svårighet skola kunna få hyra andra lägenheter, även om det sättes mycket små pretentioner 
på dessas lämplighet. Under sådana förhållanden anser styrelsen det vara förmånligt att, då 
erbjudande till skäligt pris föreligger, staten inköpte samma lägenhet. För den händelse 
jägmästarna i Vargiså och förenämnda nya revir framdeles icke böra vara bosatta i Älvsbyn, 
torde dock Älvsbyn med dess centrala läge alltid böra vara bostadsort för, förutom jägmästa- 
ren i Älvsby revir, ett par assistenter samt, därest framdeles förordnades särskild statens 
skogstjänsteman för handhavande av kontrollen över skogsskötseln å enskildas skogar, för en 
sådan. Lägenheten upptar en areal av 70 ar och 26 kvm. med därå uppförda en manbygg- 
nad i två våningar samt två rymliga uthus; den är i övrigt väl planerad och anordnad med 
trädgård samt omgiven av staket. Då nedre våningen använts såsom handelslokal, erfordras 
vissa omändringar i inredningen, varjämte en del reparationer i övrigt anses vara erforder- 
liga. Enligt bifogat kostnadsförslag hava samtliga reparationer beräknats uppgå till 4,942: — 
kronor, varjämte styrelsen anser böra upptagas ett belopp av 1,058 kronor för oförutsedda 
utgifter. 

Då den fordrade köpesumman utgör 22,000 kronor, skulle hela kostnaden för anordnande 

av bostadslägenheter för två jägmästare komma att uppgå till 28,000 kronor, vilket måste 
anses vara synnerligen billigt, enär anordnandet av bostadslägenhet för en jägmästare i Norr- 
land i allmänhet betingat en kostnad av 23,000 å 25,000 kronor förutom värdet av från 
kronoskog hämtat virke. 

Biläggande ett den 10 augusti 1914 dagtecknat erbjudande från Handelsaktiebolaget Löf- 
gren & C:o i Älvsbyn rörande försäljning till Kungl. Maj:t och Kronan av den från hem- 
manet Byn n:r 5 i Älvsby socken av Norrbottens län avsöndrade lägenheten Källbacka n:r 
I för en köpeskilling av 22,000 kronor, karta över samma lägenhet, planritningar över man- 
byggnadens dels nuvarande, dels föreslagna nya inredningar, två fotografier samt kostnads- 
beräkning för ifrågasatta reparations- och ändringsarbeten, ävensom yttranden från vederbö- 
rande överjägmästare och jägmästare, får styrelsen underdånigst hemställa, att Eders Kungl. 
Maj:t täcktes föreslå riksdagen att till anordnande av bostäder åt två jägmästare i Älvsbyn 
anvisa ett helopp av 28,000 kronor, varav köpeskillingsbeloppet, 22,000 kronor, måtte få 
tagas i anspråk redan under år 1915. 

Driftkostnader för statens domäners fond, 

I. Kostnader för domänstyrelsen: 

För år 1916 får domänstyrelsen föreslå en höjning i anslaget till styrelsen å 4,000 kronor 
utöver anslagsbeloppet för år 1915, så alt anslaget för år 1916 måtte bestämmas till 220,200 
kronor; och får styrelsen såsom skäl härför anföra följande. 

Enligt föreskrift i $ 5 av gällande nådiga instruktion för domänstyrelsen den 12 septem- 
ber 1913 ankommer det på första skogsbyrån att bland annat handlägga skogsstatistiska 
ärenden. I sådant avseende tillkommer det nämnda byrå att utarbeta den till Eders Kungl. 
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Maj:t årligen avgivna underdåniga berättelsen rörande styrelsens verksamhet utom beträffande 
jordbruksstatistiken, vars upprättande åligger lantbruksstyrelsen. För fullgörande av detta 
arbete har hittills den å 1:sta skogsbyrån anställde amanuensen, biträdd av ett kvinnligt bi- 
träde bearbetat och sammanställt uppgifterna i de av skogspersonalen till styrelsen ingivna 
årsberättelserna, varjämte byråchefen ägnat avsevärd tid åt arbetet ifråga dels genom att 
övervaka och granska detsamma i dess helhet, dels genom att själv utarbeta vissa delar därav. 
Amanuensens del i utarbetandet av styrelsens berättelse har emellertid i huvudsak krävt ar 
bete å övertid, varjämte även vissa andra av styrelsens extra tjänstemän, likaledes å övertid, 
härmed biträtt. 

I anledning av det betydande arbete, som numera åligger 1:sta skogsbyrån, vilket arbete 
i följd av skogshushållningens, särskilt i Norrland, årliga, högst avsevärda utveckling ökats, 
har vederbörande byråchef dock ej kunnat i den omfattning och inom den tid, som veder- 
bort, ägna sig åt behörig granskning av styrelsens berörda förvaltningsberättelse. Än mindre 
har han haft tillfälle, att i tillräcklig grad arbeta på skogsstatistikens förande framåt och vi- 
dare utveckling, ehuru med hänsyn till domänfondens och därmed förenade affärsrörelses 
stora omfattning, sådan utveckling måste anses vara på det högsta av behovet påkallad. 

- Av dessa orsaker har domänstyrelsen under senare år icke sett sig i stånd att till Eders 
Kungl. Maj:t avlämna berättelse över sin verksamhet förrän på våren andra året efter be- 
rättelseårets utgång, ehuru det tillkommer styrelsen att avlämna densamma före utgången av 
det år, som följt näst efter respektive berättelseår. 

Så länge byråchefen till ifrågavarande arbete icke har tillgång till biträde, som genom 
t år efter år arbeta sig in i handläggandet av sådana ärenden blivit för detta uppdrag 

askolat, ser styrelsen sig icke i stånd att avlämna statistiken i det skick, som styrelsen skulle önska. 
För att i huvudsak fullgöra det statistika arbetet inom styrelsen anser styrelsen det vara 

ovillkorligen nödigt, att ytterligare en ordinarie tjänsteman anställes, vilken, då han erhölle 
fast anställning och sålunda komme att år efter år handhava likartat arbete, kunde i högst 
väsentlig grad underlätta byråchefens arbete i dessa avseenden, varjämte amanuensen å I:sta 
skogsbyrån, vilkens arbetstid mer än väl erfordras till andra uppgifter, bleve befriad från 
det honom hittills åliggande arbetet med styrelsens årsberättelse. Den ifrågasatta nya tjänste- 
mannen bör, enligt styrelsens förmenande, äga högre skoglig utbildning, d. v. s. hava avlagt 
fullständig avgångsexamen från skogsinstitutets eller skogshögskolans högre kurs. Arbetet 
med upprättandet av styrelsens årsberättelse är så tillvida ett säsongarbete, som revirförvalt- 
ningens årsredogörelser, vilka utgöra huvudsakliga grunden för styrelsens berättelse, icke in- 
komma förr än under april månad. Vid sådant förhållande bör den nu föreslagna ordinarie 
befattningshavaren i ganska avsevärd utsträckning kunna deltaga i annat arbete inom styrel- 
sen, för vilket forstlig utbildning är erforderlig. 

Med avseende på avlöningsförmåner lärer han lämpligen böra likställas med övriga sty- 
relsens tjänstemän i första graden och alltså erhålla 

12339 BONE RAA NR SR 2,200 kronor 
tjänstgöringspenningar 1,500 >» 

Ortstillägior OEEReeaae 300 » 

Summa 4,000 kronor 

med rätt till tre ålderstillägg, vart och ett å 500 kronor, ävensom pensionsrätt, allt enligt givna 
bestämmelser. Styrelsen anser, att denna nya första gradens tjänst bör inrättas oavsett den 
omorganisation av ämbetetsverket och domänförvaltningen, som kan betingas av den norr- 
ländska skogskommitténs, de för ordnandet av statens skogshushållning inom södra delen av 
landet tillkallade skogssakkunniges och skogslagstiftningskommitténs förslag. Den ändringen 
torde vidare få företagas i domänstyrelsens stat, att den extra amanuens, till vilken arvode 
under en följd av år anvisats i sammanhang med anslaget till extra skrivbiträden, måtte få 
överföras till det antal fastanställda amanuenser, som blivit för ämbetsverket bestämt. Det 
stadigvarande behovet av denna amanuensbefattning är nu till fullo konstaterat, och det har 
visat sig svårt att till platsen få fullt kvalificerad person, enär innehavarens ställning varit 
oviss och han hittills icke kunnat komma i åtnjutande av det arvodestillskott, som eljest till- 
kommer fast anställd amanuens efter vissa givna bestämmelser. Någon anslagsansökning för 
styrelsen för år 1916 behöver allenast en överflyttning av visst belopp (2,400 kronor) från 
anslaget till extra biträden till domänstyrelsens avlöningsstat. 

I. Kostnader för statens skogsdomåäner, 

I anslutning till sina den 10 november 1913 och den 28 januari 1914 avgivna förslag 
till inrättande av vissa nya tjänstebefattningar inom skogsstaten får domänstyrelsen härmed 
förnya dessa förslag, vilka innebära inrättande av ny överjägmästartjänst (Härnösands distrikt, 
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bildat av delar utav nuvarande Umeå och Mellersta Norrlands distrikt), fem nya jägmästar- 
tjänster, huvudsakligen för statsskogarnas förvaltning (Sikåns, Östra Lycksele, Blåvikens, 
Dorotea och Idre revir), tolv nya dylika tjänster för hemmansskogar med inskränkt disposi- 
tionsrätt till skogen, Lainio, Kaitums, Poleirkelns, Görjeå, Storavans, Malå, Storumans, Lycks- 

bäckens, Lögde, Gafsele, Malgomajs och Bergvattnets revir), trettiotvå nya kronojägartjänster 
inom lappmarkerna och Särna socken med Idre kapellförsamling samt trettioen nya krono- 
jägartjänster inom vissa delar av Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs och Kopparbergs 
län. Vid godkännande av dessa förslag komma utgifterna för skogsstatens ordinarie personal 
att ökas med 211,150 kronor, på sätt framgår av nedanstående tabell:! 

Tjänst- | 

Befattningshavare Lön göres | SLS FIN reser Summa | 
pennin- | ningar | sättning | 

gar | | 

WEGVEDJAgINAStälöGl, oi sotekorarenedesrornne ra 4,000 3,200, 4.300 400 8,900 

INDI aNNAStAre: (DIKAND) oto ssnsunsersievvs src a rr 2,300 3,000 900 SR 6,200 | 

7 jägmästare (Dorotea, Lainio, Kaitum, | 

Görjea, Storuman, Malgomaj och Berg- | 

EEE BRA RR ras nas SS TRI ann 16,100 | 21,000 | 6,300 — | 43,400 | 
| I jägmästare (Östra Lycksele) ............ 2,300 2,800 900 = 6,000 | 
8 jägmästare (Blåviken, Polcirkeln, Stor-| | 

avan, Malå, Lycksbäcken, Lögde, Gaf- 

SElSKO Ch LUTe). ks. css ssd isar RNE ora | 18,400 | 22,400 | 7,200 | — | 48,000 
I kronojägare (lappmarken, Särna—lIdre)/ 600 | 700 250 10010) I,650 

31 kronojägare (lappmarken, Särna—Idre), 18,600 | 21;700- I II50 3,100 | 51,150 

TREE OTO TA GRÖN: sb akad gr AIN | "1600, |. 609 17 250 100 | 1,550 
15 eb IT JAS AAA NE sea SS SE Sr Ar PERES | 3,000 | 3,000 1,250 BOOT C7750 

(RET AN ät nada netsadslar sne pss sa 600-11 GOOSE oom IN TT00 1,500 
II > DD LING LG GNT R 6,6007 | 6,600MIEH22000](ETITOOR I 10,500 

RS a AA RA aa clg kent 600 | — 600 150 100 | 1,450 
6 SLR AA GRS SER SE GERARD EA 3,000- 11 3:000M1 900 600 | 8,700 

I ER RN ad RN a a on RR NA se a jalee 600 | 600 100 100 | I1,400 

ET Kf ad SRA ren ARNES 3,000 3,000 5000 Esöor IT 7000 

Kronor — EN CR pg - 2 I1,150 

Beträffande ålderstillägg åt dessa befattningshavare och deras rätt till pension torde få gälla, 
vad som för övriga tjänsteinnehavare inom skogsstaten i motsvarande tjänstegrader är bestämt, 
nämligen ifråga om överjägmästare att efter 5 år lönen kan höjas med 600 kronor, ifråga 
om jägmästare att lönen efter 5 år kan höjas med 400 kronor, efter ytterligare 5 år med 

400 kronor och efter än ytterligare 5 år med 400 kronor, samt ifråga om kronojägare att 
lönen efter 5 år kan höjas med 100 kronor, efter ytterligare 5 år med 100 kronor och ef- 
ter än ytterligare 5 år med 100 kronor. De till inrättande föreslagna nya kronojägartjän- 
sternas fördelning å olika revir synes lämpligast böra ske av Eders Kungl. Maj:t efter för- 
slag av domänstyrelsen, och detta så mycket hellre som förslag härutinnan icke av domän- 
styrelsen kunnat avgivas för flera än de 31 nya kronojägartjänster, vilka äro ämnade att in- 
rättas i Härnösands, Mellersta Norrlands och Gävle—Dala distrikt. Fördelningen av övriga 
32 tjänster är nämligen beroende på bl. a. de ändrade lagbestämmelser, vilka kunna bliva 
gällande för de enskilda hemmanen under inskränkt dispositionsrätt i Norr- och Väster- 
bottens län. 

Domänstyrelsen har icke velat ifrågasätta någon minskning i de nuvarande tjänsteinneha- 
varnes tjänstgörings- och resepenningar ehuru vissa av dem komma att få sina tjänstgörings- 
områden minskade genom de nya tjänsternas tillkomst, ty de måste i stället oftare besöka 

"I ett senare förslag till Kungl. Maj:t har domänstyrelsen även föreslagit en annan in- 
delningsgrund (se ett följande häfte). 
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och ägna noggrannare vård åt de allmänna skogar, som fortfarande komma att tillhöra de 
av distrikts- och revirregleringen berörda förutvarande tjänstgöringsområdena. I avvaktan på 
de regleringsförslag, som de för den södra delen av landet tillkallade skogssakkunniga komma 
att avgiva, har domänstyrelsen nu icke ifrågasatt några nya tjänster därstädes. Dock torde 
ett något ökat antal avlönade assistenter här ytterligare erfordras. 

Under förutsättning av bifall till domänstyrelsens förestående förslag komma utgifterna 
för skogsstatens ordinarie personal att ökas från 1,224,400 kronor år 1915 till !,435,550 
kronor ar 1910. 

Under hänvisning till styrelsens underdåniga förslag i skrivelse den 30 april 1914 an- 
gående ändrad omfattning av nuvarande Ombergs och Kinda revir, hemställer styrelsen att 
från och med år 1916 resepenningarna för jägmästarna i dessa revir, för närvarande 500 
och 700 kronor, eller för de revir, som träda i dessas ställe, finge jämkas att utgöra 600 
kronor för var och en av dem. 

Under en följd av år hava de egentliga förvaltningskostnaderna för kronoskogarna varit i 
en jämn stegring, liksom förhållandet ock varit med inkomsterna från dessa skogar. Skälen 
till denna utgiftsstegring hava upprepade gånger av styrelsen framhållits, varföre här torde 
vara tillfyllest att allenast påpeka den ökade möjligheten att till följd av nya flottleders an- 
ordnande och tillkomsten av nya järnvägsförbindelser å allt vidsträcktare områden kunna 
vinna avsättning för smärre virkessortiment, vilka till stor del försäljas upphuggna och fram- 

drivna till flottled eller till och med framflottade till kusten, ävensom för träkol, vars till- 

verkning och framforsling till närmaste järnvägsstation ombesörjes av skogsförvaltningarna. 
Statsverkets alltjämt fortsatta förvärv av nya egendomsområden öka givetvis även utgifts- 
summorna genom de skogsvårdsåtgärder, byggnadsföretag, skattskyldighet och bevaknings- 
anordningar, som följa med dessa. Skogshushållningens och skogsvårdens ökade intensitet 
i olika delar av landet har samma påföljd. Skatteutgifterna för statsskogarna visa också 
stor benägenhet att stiga genom de väsentligt höjda taxeringsvärdena. — — — — — — 

På grund av de nu rådande osäkra förhållandena å den utländska trävarumarknaden är 
det icke möjligt att nu tillförlitligt bedöma behovet av rörelsekapital för statsverkets skogs- 
drift under år 1916. Det synes, som om åtminstone avsättningen av de smärre skogseffek- 
ter, som utgöras av pappersved och pitprops, icke skulle vara märkbart hämmad av nu rå- 
dande krigstillstånd mellan vissa nationer, vilka eljest äro köpare av sådana smärre virkes- 

sortiment. Snarare har en ökad livlighet i avsättningen av dessa produkter nu inträtt- 
Efter de nu pågående krigen torde under ett eller annat år kunna påräknas en stegrad efter- 
frågan på sågade trävaror med därav föranledda höjda pris. 

För att i någon mån kunna bedöma medelsbehovet för den egentliga statsskogsförvalt- 
ningen under år 1916 har styrelsen gjort en sammanställning av liknande behov under år 
1915, sådant detta blivit av vederbörande revirförvaltare i deras till överjägmästarna nu in- 
gångna förvaltningsförslag beräknat. Med erinran, att dessa krav på förvaltningsmedel för 
nästkommande år kunna komma att vid den slutliga granskningen hos domänstyrelsen av 
förenämnda förvaltningsförslag bliva i viss mån begränsade, och med tillkännagivande att 
styrelsen begärt alternativa förslag till utgifter för sagda år med hänsyn till nödvändigheten 
av att för andra nödiga statsutgifters bestridande möjligast görligt begränsa förvaltningsutgif- 
terna för statsskogsförvaltningen, hava följande medelsbelopp till nämnda förvaltning satts ifråga: 

Å Därav ound- 
Begärda för- : & 

| gängligen nöd- 
valtningsmedel | vändiga 

Luleå (8 SLE DA SP RA VE Lö LENE Ts ha LE SA 592,782 kr. 541,794 kr. 
Skellefteå ER må ar få ög ee A FER SONERA RA | 506,309 > 366,549 >» 
Umeå SLE RR SAR bt AE Ar | —515,901 >» 428,101 > 
Mellersta Norrlands a am Sära sr nat Rog or EAA OL SR ASO BOO OG 449,000 >» 
Gävle —Dala 2 des lega ANS ELBE AR ANITRA SBA | 927,100 >» 824,731 > 
IE TS ETT oe SEEN KAR LSS slagg 642,600 >» 563,200 >» 
(OSTAR CIStri Ce LR Se SR reda, Sa Lå Aa gt SS VE ALINA 416,962 > 382,534 >» 
Västra DE Bas n ERE TS EEE Ar REG NA SN Br 543503 OM mr Al 508,887 » 
SITA LAT (LSS UI IEA SAL Es a Aa NME NR fn AE VR 290,013 » 230,596 >» 
OAS UAE EE 1 RR re fe En rå or år FA ED AA RR 376,845 >» 3T5L3OTEA 
Skogsinstitutets förvaltningsområde ........................... | 53.070. > I 49,570 >» 

Summa | 5,450,518 kr. | 4,669,098 kr. 
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För år 1914 utgjorde första kolumnens slutsumma 4,935,891 kr. Det torde knappast 
kunna ifrågasättas, att de direkta förvaltningsutgifterna för år 1915 skola kunna hållas inom 
det mindre av de två i förestående tabell angivna beloppen, 4,669,098 kronor; och icke 
heller synes det styrelsen tillrådligt att genom ett alltför knappt tillmätt anslag äventyra ut- 
förandet av jämväl synnerligen önskvärda och av behovet påkallade skogsvårdsåtgärder. Be- 
tydelsen av, att den stora arbetarstam, som av arbetena å statens skogar har sin huvudsak- 
liga utkomst, icke genom en alltför stark begränsning av dessa arbeten råkar i bekymmer 
för det dagliga brödet, är också en faktor, med vilken styrelsen i detta avseende har att 
räkna. Styrelsen anser därför, att åtminstone 5,100,000 kr. bör beräknas erforderliga till 
förvaltningsutgifter under nästkommande år. Med detta belopp såsom utgångspunkt torde 
omkostnaderna för skogsdomäners förvaltning under år 1915 komma att ungefärligen bliva 

följande: 

ET titekta förvaltningsutgifternia > ossc.carir ps sas sekhprda Rep N RN ANS Bege ern een 5,100,000 
2. För skogsindelning, dagarvoden, resekostnader, vissa byggnadsarbeten m. 

mrtökatmed anslaget Hhartl ar LOI. o.c.stsrssde sie SATS NE MORE 647,781 
3. För avlöning åt extra tjänstemän m. m, undantagande extra bevakare, vilkas 

arvoden ingå i beloppet direkta förvaltningsutgifter här ovan, lika som för 

FA (7 OAS Sa AT TS Be endera set orden rar VE ASTERISK EO RS ARR är 429,300 
Hanlälltöverjagmastares. expenser m, m., lika som för 1 Äl...... .emisscssssrieness noe 18,550 

Summa kr. 6,195,631 

Till täckande av dessa utgifter finnas anvisade 6,200,000 kr. 
Domänstyrelsen tilltror sig icke att för år 1916 såsom direkta förvaltningsutgifter kunna 

beräkna lägre belopp än vad revirförvaltarna ansett helst böra anvisas för år 1915 eller 
5,550,518 kr. Från detta belopp torde dock, därest de föreslagna nya ordinarie tjänsterna 
komma att inrättas, kunna göras ett avdrag å 65,000 kr., motsvarande årsarvoden å cirka 
1,350 kr. åt 20 extra kronojägare och cirka 1,225 kr. åt 31 dylika befattningshavare. Un- 
der denna förutsättning skulle sålunda de direkta förvaltningsutgifterna för år 1916 kunna 
beräknas till lägst (5,450,518S—065,000) 5,384,518 kr., eller i runt tal 5.400,000 kr. 

ÅA andra sidan måste hänsyn tagas jämväl till det förhållandet, att därest trävarumarkna- 
den efter krigens avslutande kommer att, såsom förut är antytt, bliva ännu livligare, detta 
måste hava till följd ökad avverkning och framforsling av virke genom skogsstatens försorg, 
varigenom jämväl kostnaderna härför komma i högst väsentlig grad att stiga. Med ledning 
av de senare årens stegring i detta avseende, torde ökningen för år 1916 kunna beräknas 
till omkring 300,000 kr., vadan de direkta förvaltningsutgifterna under år 1916 måste be- 
räknas till minst 5,700,000 kr. Beräknas ingen stegring erforderlig i utgifterna för ända- 
mål, som omförmälas i punkterna 2 och 4 här ovan (666,331 kr.), och beaktas i övrigt att 
vid ifrågasatte inrättande av föreslagna 17 nya jägmästarbefattningar det i punkt 3 angivna 
anslag till den extra skogspersonalen skulle kunna minskas med arvode och resepenningar 
åt 2 biträdende jägmästare å 3,600 kr. och 5 årsanställda revirassistenter å 3,200 kr, eller 
med 23,200 kr. till 406,100 kr., skulle behovet av medel för statsskogarnas förvaltning år 

1916 uppgå till (5,700,000--666,331 +406,100=) 6,772,431 eller till avrundat 6,800,000 
&r. Om de ifrågasatt nya skogsstatstjänsterna icke anses böra ännu uppföras på ordinarie 
stat, icke allenast kvarstår behovet av 2 biträdande jägmästare, & årsanställda revirassisten- 
ter och 51 extra kronojägare med beräknade arvoden av 88,200 kr., utan synas ytterllgare 
omkring 10 revirassistenter och 15 extra kronojägare, samtliga med årsarvoden till samman- 
lagt 51,500 kr. behöva anställas för att — såsom domänstyrelsen i sin underdåniga skri- 
velse den 10 november 1913 anfört — provisoriskt kunna möta det ständigt ökade behovet 
av arbetskrafter för såväl skogshushållningens rätta handhavande å kronans skogar i de norra 
delarna av riket liksom också för skogsstatens befattningstagande med de enskildas skogar 
under inskränkt disposition. Under sådant antagande bör anslaget till skogsdomänernas 
förvaltningskostnader, förenämnda 6,800,000 kr., ökas med 140,000 kr. 

A andra sidan torde — därest ett av styrelsen i särskild underdånig skrivelse denna dag 
framlagt förslag till anställande av särskilda tjänstemän, skogsingenjörer, för handhavande av 

kontrollen och skogsskötseln å enskildas skogar inom Norrbottens och Västerbottens kust- 
land kommer att vinna Eders Kungl. Maj:ts och riksdagens godkännanden — en ytterligare 
besparing på omkring 70,000 kr. kunna göras i anslaget till direkta förvaltningsutgifter,. 
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Domänstyrelsen får alltså i underdånighet hemställa, att Eders Kungl. Maj:t täcktes före- 
slå 1915 års riksdag 

dels att bland utgifter för kapitalökning under år 1916 uppföra ett anslagsbelopp ej 
mindre av 1,000,000 kr. till inköp av skogbärande eller till skogsbörd tjänlig mark, än 
även av 28,000 kr. till anordnande av bostäder åt två jägmästare i Älvsbyn med rätt för 
Eders Kungl. Maj:t att redan under år 1915 av sistnämnda belopp utanordna 22,000 kr; 

dels att i staten för domänstyrelsen uppföra ytterligare en manlig tjänstebefattning i första 
lönegraden; 

dels att i den för skogsstaten gällande stat uppföra i enlighet med styrelsens förslag yt- 
terligare en överjägmästartjänst, sjutton jägmästartjänster och sextiotre kronojägartjänster med 
av styrelsen angivna avlöningsförmåner; 

dels ock att såsom driftkostnader under år 1916 för statens domäners fond förslagsvis 
uppföra ett belopp av 8,815,250 kr. att utgå från domänfondens avkastning. 

Under de nu rådande osäkra förhållandena å den utländska handelsmarknaden, på vilken 
de från statsskogarna hämtade produkterna i mer eller mindre bearbetad form i huvudsak 
avsättas, är det ännu svårare än vanligt att bedöma marknadsläget under den tid då in- 
komsterna av nämnda skogar för år 1916 till det väsentligaste bestämmas, nämligen under 
hösten år 1915. Icke häller känner man ännu, huru inkomsterna för sistnämnda år (1915) 
komma att te sig; detta kan nämligen någorlunda säkert bedömas först sedan de stora vir- 
kesauktionerna i de nordligare länen hållits och därefter under hand eller efter infordrande 
av anbud mera omfattande virkesförsäljningar ägt rum, vilket blir fallet först i slutet av in- 
stundande oktober eller under loppet av nästkommande november. Men även med känne- 
dom om resultatet av dessa försäljningsåtgärder torde det möta oöverkomliga svårigheter att 
uppgöra tillförlitliga beräkningar för 1916 års inkomster i skogsmedel, då de på avsättningen 
och prisen inverkande faktorerna kunna undergå stora förändringar i den ena eller den an- 
dra riktningen. Så mycket torde dock kunna antagas såsom ganska visst, att därest fred 
mellan de nu krigförende makterna kan komma att avslutas före början av 1915 års vår- 
skeppning, statsverkets skogsmedel för år 1916 kunna beräknas åtminstone till 18,000,000 
kr. Skulle därjämte ett starkare uppsving å virkesmarknaden komma att inträffa, torde 
nämnda minimibelopp kunna beräknas ännu ett par millioner kr. högre. Lägges härtill den 
behållna Sen av statsverkets utarrenderande jordbruksdomäner, vilken för år 1916 
kan beräknas till 1,500,000 kr. skulle alltså domänfondens bruttoavkastning i sin helhet 
komma att uppgå till åtminstone 19,500,000 kr. 

Som det i början av nästkommande år torde bliva möjligt att med större grad av säker- 
het beräkna marknadsläget under närmaste framtid och i samband därmed inkomsterna för 
domänfonden under år 1916, torde styrelsen, därest sådant skulle visa sig behövligt, vid 
nämnda tidpunkt få komplettera nu lämnade uppgifter. 

Tjänster och förordnanden. 

Styrelsen för Skogshögskolan och Statens Skogsförsöksanstalt. 

Sedan ordföranden i styrelsen, universitetskansleren, greve Fr. Wachtmeister på grund av 
sjukdom anhållit om befrielse från detta uppdrag, har Kungl. Maj:t intill utgången av 1915 
förordnat f. statsministern, konteramiral S. A. A. Lindman att vara ordförande i nämnda styrelse. 

Kungl. Domänstyrelsen. 

Inspektionsresa. Byråchefen Th. Örtenblad har den 12—16 dec. företagit inspek- 
tionsresa i Kopparbergs revir. Vikarie notarien K. G.G. Norling, vilkens tjänst uppehållits 
av t. f. amanuensen Georg Nordfors. 

Registratorstiänsten söktes av jägmästaren i Jockmocks revir Uno Tilly, skogstaxa- 
torn i Skellefteå distrikt Adolf Engman, extra jägmästaren Erik Måhlén, amanuensen i Kungl. 

domänstyrelsen Knut Kinberg samt amanuensen i Kungl. medicinalstyrelsen C. A. Hammar- 
sköld. 

Semester har åtnjutits av: 
generaldirektören Karl Fredenberg den 10 dec. Vikarie byråchefen G. Söderlind; 
byråchefen Th. Örtenblad den 9—11 dec. samt 21—23 dec. med förordnande för nota- 

rien K. G. G. Norling, vilkens tjänst uppehållits av t. f. amanuensen Georg Nordfors; 
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revisor Hjalmar Modigh den 14— 24 dec. med förordnande för amanuensen Gösta Ra- 
benius ; 

notarien Martin Seth den 19 dec. och 7—9 januari med förordnande för amanuensen 

Per Nicander; 

notarien Martin Rasch den 23—24 dec. med förordnande för amanuensen Arne Chaltil- 
lon-Winbergh ; 

revisor E. G. Fahlerantz den 9 jan. med förordnande för amanuensen Gösta Rabenius. 

Tjänstledighet har beviljats: 
byråchefen, friherre T. Hermelin för särskilt uppdrag den 14 dec.—19 januari. Vikarie den 

14—22 dec. samt 25 dec.—19 januari notarien Martin Rasch, vilkens tjänst uppehållits av 

amanuensen Arne Chatillon-Winbergh och den 23—24 december notarien Einar Ödman, 
vilkens tjänst uppehållits av amanuensen Erik Helmers; 

notarien Einar Ödman den 17—18 dec. för sjukdom med förordnande för amanuensen 
Erik Helmers. 

Skogsstaten. 

Enköpings revir. På förslag till återbesättande av jägmästaretjänsten i Enköpings revir har 
Kungl. domänstyrelsen uppfört jägmästaren i Rätans revir L. F. Molander, jägmästarne i 
Tåsjö revir Viktor Olofsson samt jägmästaren i Ombergs revir C. G. Timberg i nu nämnd 
ordning med förord för Olofsson. 

Gullbergs revir. Till jägmästare i Gullbergs revir har Kungl. Maj:t den 31 dec. ut- 
nämnt och förordnat t. f. jägmästaren i reviret Arvid Liedholm. 

Göteborgs revir. Till jägmästare i Göteborgs revir har Kungl. Maj:t den 17 dec. 
utnämnt och förordnat t. f. jägmästaren i Norra Roslags revir Gustaf Esbjörn Svensson. 

Kristinehamns revir. Till jägmästare i Kristinehamns revir har Kungl. Maj:t den 
17 dec. utnämnt och förordnat bitr. jägmästaren i reviret Erik Danielsson. 

Köpings revir. Jägmästaren i -Köpings revir Olof Willner har den 30 dec. avlidit. 
Tjänsten uppehålles, intill dess densamma blivit återbesatt, av e. jägmästaren Nils Eckerbom. 

Malingsbo revir. Till jägmästare i Malingsbo revir har Kungl. Maj:t den 17 dec. 
utnämnt och förordnat bitr. jägmästaren i reviret Denis af Wåhlberg. 

Norra Roslags revir. Jägmästaretjänsten i Norra Roslags revir uppehålles tills vidare 
av e. jägmästaren Olof Lundborg. Befattningen samt t. f. jägmästare i reviret sökes av e. 
jägmästarna E. Måhlén, Per Normelli, Edvard Wibeck, O. Lundborg, Arne Chattillon-Win- 

bergh, Sven Hallin och Hugo af Petersens. 

Piteå revir. Till jägmästare i Piteå revir har Kungl. Maj:t den 31 dec. transporterat 
och förordnat jägmästaren i Malmesjaurs revir Curt Fougberg. 

Råneträsk revir. Jägmästaretjänsten sökes av e. jägmästarna Bror Fornell, Ture 
Sahlberg, E. Elfvik, Per Normelli, Wilh. Fellenius, F. Gunterberg, Torsten Larsson och 

Ake Berg. 

Vilhelmina revir. Jägmästaretjänsten sökes av e. jägmästarna B. von Krusenstjerna, 
B. Fornell, Erik Törngren, T. Sahlberg, E. Elfvik, Per Normelli, Harald Sjöberg, Hjalmar 
Hägg, Wilh. Fellenius, Ragnar Lindahl, I. Wallmark, Ragnar Ekman, G. Lyman och Hugo 
Mattsson. 

Västra Hälsinglands revir. Till jägmästare i Västra Hälsinglands revir har Kungl. 
Maj:t den 17 dec. transporterat och förordnat jägmästaren i Råneträsks revir O. D. Borg- 
lind. 

Älvdalens östra revir. Till jägmästare i Älvdalens östra revir har Kungl. Maj:t den 
17 dec. transporterat och förordnat jägmästaren i Wilhelmina revir Daniel Frykman. 

Ängeså revir. Jägmästaretjänsten i Ängeså revir sökes av allmänningsassistenten Otto 
Einar Holm, t. f. jägmästaren i Tärendö revir F. Gunterberg, underläraren vid Klotens 
skogsskola Gustaf Lyman, skogstaxatorn Ake Berg samt extra jägmästarna Torsten Larsson, 
Bror Fornell, Ernst Elfvik, A, C. Lindhe och B. von Krusenstierna, Kungl. domänstyrel- 
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sen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Holm, Gunterberg och Lyman i nu 
nämnd ordning med förord för Holm. 

Till biträdande jägmästare under år 1915 ha förordnats: 
e. jägmästaren G. W. Strandberg i Vargiså södra revirdel, 
» » H. Zetterberg i Södra och Norra Lycksele revir, 
» » H. Sjöberg i Karlstads och Filipstads » 

Till skogsingenjörer under 1915 ha förordnats: 
e. jägmästaren Karl Stenborg i Luleå distrikt, 
» » Filip Laestadius i Skellefteå distrikt, 

» » Tell Grenander i Umeå » 

Till dikningsledare i Umeå distrikt under år 1915 har förordnats extra jägmästaren 
John Wallmark. 

Till överiägmästareassistenter under år 1915 ha förordnats: 
e. jägmästaren Einar Berggren i Luleå distrikt, 
» » Albrekt Bergstedt i Skellefteå distrikt, 
» » Alrik Vange i Umeå » 
» » E. Holm i Mellersta Norrlands > 

» > C. Sundberg i Gävle—Dala » 
» » Erik Hedemann-Gade i Bergslags distriktet, 
» » Einar Wadstein i Östra » 

» » Sten Bolin i Västra » 

» » Sam Tisell i Smålands » 
» » Johan A. Amilon i Södra » 

Skogsskolorna. 

Till föreståndare för Klotens skogsskola den I jan.—1 sept. har förordnats jäg- 
mästaren i reviret J. M. Pauli. 

Till föreståndare för Skogshalls skogsskola den I jan.—15 okt. har förordnats 
förutvarande föreståndaren, e. jägmästaren Th. Grinndahl. 

Lediga tjänster. 

Jägmästaretjänsten i Malmesjaurs revir av Norrbottens län sökes hos Kungl. Domänsty- 
relsen före den 4 februari klockan tre på dagen. 

Jägmästaretjänsten i Köpings revir av Västmanlands län sökes före den I februari 1915 
klockan 12 på dagen hos Kungl. Domänstyrelsen. 

Förordnandet som t. f. jägmästare i Jönköpings revir sökes före den 4 februari 1915 kl. 
3 e. m. hos Kungl. Domänstyrelsen. 

En befattning såsom vikarierande assistent i Tärendö revir sökes hos Kungl. Domänsty. 
relsen före den 23 januari klockan 3 på dagen. 

En befattning såsom avlönad assistent i Pajala och Tärendö revir sökes hos Kungl. Do- 
mänstyrelsen före den 23 januari klockan 3 på dagen. 

Förordnande såsom vikarierande ägmästare i Bodens revir under tiden från och med 
den I februari 1915 till årets utgång sökes hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3 på 
dagen den 30 januari. 



AH 
. 

M 3 

KS 

z [4 Z 2 KJ 

GENS 
TIDSKRIFT 

Nn Q N c UN OO & Xx 1 

FORENIN 

FEBRUARI 1915 HAFT. 2 

Stockholm.) Tidskriften distribueras i bokhandeln genom A.-B,. Nordiska Bokhandeln 

te äger ingens årsmö årdsfören Svenska Skogsv OBS 

Se sid. 180. rum tisdagen den 16 mars 1915 



MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT 
UTGIVES AV 

SVENSKA, SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN 
(FÖRENINGEN FÖR SKOGSVÅRD) 

REDAKTION: PROFESSORN, JÄGMÄSTAREN GUNNAR SCHOTTE, ANSVARIG UTGIVARE. 
PROFESSORN, FIL. D:R HENRIK HESSELMAN. 
FIL. D:R TORSTEN LAGERBERG, REDAKTIONSSEKRETERARE. 

Så Tidskriftens pris i bokhandeln 12 kr., för medlemmar (medlemsavgift 3 kr., varför erhålles OM 
tidskriften Skogen) allenast 10 kr. 

Föreningens kontor, Norrmalmstorg 3, 1 tr., hålles öppet vardagar kl. 1/210—1/24. Rikstelefon 22 90. 
Postadress: Stockholm C€. Professor Schotte träffas i telefon Riks 152 25 och efter kl. 1/26 e. m, 

Författarna äro ensamma ansvariga för sina uppsatsers innehåll. Avtryck av upp- 
satser och. illustrationer ur tidskriften förbjudes, därest ej särskilt tillstånd härtill 

erhållits av redaktionen. 

INNEHÅLL: 
"LUNDBERG, GUSTAF: Om skogseld, Notiser: 

dess förebyggande och bekämpande Svenska Skogsvårdsföreningens års-. 
(THBELA 20 1IE5) Va ERIN ARN bor e . SIC:5T13 IVL 00 ace MS ROT ANAL före SId.NIGO 

SCHOTTE, GUNNAR: Redogörelse förs. (EO / 
verksamheten vid statens skogsför- Skog sadministrationen: 
söksanstalt under år 1914. I. Skogs- Domänstyrelsens cirkulär, beslut, 
VALE JT SETS NA Se SA sl sk de Sar > 157 framställningar och yttranden: 

HESSELMAN, HENRIK: Redogörelse Revirdelning i Lappmarken efter 
för verksamheten vid statens skogs- geografisk SLURA ESA pe 21a IV SISA 
försöksanstalt under år 1914. II. Tåsjö revir räknas i fråga om 
Naturvetenskapliga avdelningen .. >» 161 revirassistents löneförmåner nu- - 

SN NN mera som s. k. fjällrevir...... > 186 
Skogspolitiska inlägg: ; Tiden för avgivandet av revir- 
HERMELIN, TH.: Synpunkter rö- DHELATeISOLHAT 6 oklte bsre a RA RN Re SR de 

rande skötseln av enskildes sko- Användande avandra än metriska 
gar i lappmarken, .......«e:+ os 2 165 mått vid virkeshandel och trä- 

SVENSKA = TRÄVARUEXPORTFÖR- varurörelse. ........... Ta AE SANS DRIEDA 

ENINGEN: Genmäle å Domänsty- Tjänster och förordnanden ...... » 188 
relsens yttrande den 14 novem- 
[0 nå NI FO SRA AGA Ar DRA » 169 | Bilaga 1. 

DOMÄNSTYRELSEN: 'Svar på Sven- Statsrevisorernas berättelse för år 
ska Trävaruexportföreningens 1913 rörande Domänstyrelsen, sid... 1—31 
genmäle den 31 dec. 1914,..... > 172 Domänstyrelsens utlåtande ang. 

TIGERSCHIÖLD, HUGO: De ecklesia- Riksdagens revisorers uttalande 
stika skogarnas förvaltning .... > 175 i vad angår hushållningen å sta- 

Trävarumarknaden av —M .... >» 179 tens skogar, m. 6 st. planscher, sid. 32—153 

OBS.! Svenska Skogsvårdsföreningens årsmöte äger 

rum tisdagen den 16 mars 1915. Se sid. 180. 

Befattningarna vid skogshögskolan 
såsom professor i skogsuppskattning och skogsindelning, professor i skogsteknologi med 

ÅG i sin bostad vid Dalängens hållplats å Lidingön, Rikstelefon Lidingö 133 o. Allm. tel. Lidingö 219, - 

byggnads- och avdikningslära, professor i skogsbotanik med allmän botanik, lektor i skogs- | 
skötsel, skogsuppskattning och skogsindelning med undervisningsskyldighet därjämte i ma- 
tematik, lektor i skogsteknologi med byggnads- och avdikningslära jämte skogs- och fält- 
mätning samt kartritning och överassistent, lärare i skogs- och fältmätning samt ledare av 
den förberedande kursen äro till ansökan lediga. (Se Posttidningen för 10 febr. 1915.) 



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 1915. H. 2. 

Om skogseld, dess förebyggande och 

bekämpande. 

Av GUSTAF LUNDBERG. 

(Föredrag hållet i Skogsinstitutets diskussionsförening den 14 december 1914.) 

Att skogseldar spela en obehaglig och ganska betydande roll för vår 

skogshantering är ju för välbekant för att behöva bevisas med statis- 

tiska uppgifter. En tablå över de arealer, som sedan år 1876 å all- 

männa skogar härjats av eld, torde dock kunna vara av intresse. Tab. I 

och fig. I. 

Från och med år 1876 till och med år 1912, eller under 37 år, ha 

genom skogseld å allmänna skogar ödelagts 123,905 har eller i medeltal 

pr år 3,349 har skogsmark. De brända arealerna äro i den grafiska fram- 

ställningen (fig. 1) hopförda i femårsperioder, och man ser, att dessa variera 

inom rätt vida gränser. Än större bli variationerna, om man ser till de 

särskilda åren; rekordår i detta avseende äro 1878 med 26,920 har och 

1892 med endast 59 har. För övrigt förefinnes, som man ju kan 

vänta, mellan dessa arealer och medelnederbördstalen för sommarmåna- 

derna en ganska god relation, i det att alla abnormt torra somrar svara 

mot en större areal och tvärt om. År 1914 kommer nog att nalkas rekordåret. 

Tänka vi oss nu vidare, att de allmänna skogarna omfatta 4,581,000 

har av. de 21,446,000 har produktiv skogsmark vårt land äger eller 

21,4 Wo, och att de förra till stor del äro belägna inom mera avlägset lig- 

gande trakter, där faran för skogseld är vida mindre, kan man få ett 

någorlunda begrepp om de arealer, som av skogseldar härjas.' 

Beträffande omfattningen av de värden, som genom skogseldar öde- 

läggas, kan som ett färskt exempel anföras en av sommarens större skogs- 

eldar, Spannarbodabranden i Örebro län, vars omfattning med skogs- 

mark, impediment och inägor uppgick till c:a 3,000 har. Skadegörelsen 

uppgar här enligt nyss slutförd värdering till 420,000 kr., därav 300,000 

kr. belöpa sig på Grönbo kronopark, 95,000 kr. på Kåfalla bruks ägor, 

och 25,000 kr. på hemmanskogar tillhörande byn Iskarbo smedja. Till 

dessa värden komma dessutom släckningsomkostnaderna, vilka, utan att 

! Arealuppgifterna hämtade ur Finansstatistiska utredningar utgivna genom Kungl. Finans- 

departementet. V. Sveriges Nationalförmögenhet omkring år 1908 o. s. v. Bil. H. 

S Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 



TTR GUSTAF LUNDBERG. 

Zab. I. Genom skogseld härjad areal å allmänna skogar under 

åren 1876—1912. ' 

LÖYOTT NTA 2,280 har LÖO HA ssk 512 har 
EST Ya da SSN SO0T > KÖR ONN SL ag KASK 500 >» 
ITS KE RSA VINN 26,920 » TÖO Ass 238 >» 
ÖÖM ARA 5316 » 37,607 har | 10210 Te NR ER LIGA 78 >» 

TÖSOT EN 8,311 har TÖGO NAT TER —2;354. >» 3,672 har 
100] SSR NGN Si i» | 
TSSSPENEEERLINNE SO > 1900 ireeeeerere nea 1,170 har 

MG EN (0 [OD IE SR Ein Aa LÖAJST 3 TOS MAS TR 72500 | 
188 20 | UCIEPI Nag edoocbusuuos 4,030 >» 
SE 5/5) BDLelp vale diet JA ak É för VA: 24 270 » | I 903 MER TREE 825 

LK LHR L SpA er BRANTA 380 har TOO AFORNE 2,626 » 
KÖSORNIESE Aa 1,340  » ee FO AASE GPRS 
FOG Jar SAR BI FIRE 5,900 » | 110 OSTEN 171 har 

TSSSKPNS EGEN 11,650 > KOOOR STEN SE » 
TSG Or Urea IN3000T2 = ; | TO OJIENSTAALEETRAT Rn 9 » 

FR FE öd bur SRS DT Sar EMMA 178 » 
FSA fos SN SE | 1909 rrnrrnenn -F787 2” 3 UI Se 
TSOR NESS MSE 59 >» TÖMDES 559 har 
TG rs 684 oo» ERROR RS Se 908 » 
1894 OENIGA ROR SNL 6,116 25 14,877 » | 100 [3 02/8 BAS SENAT AN 766 » 2524 ER 

> & : -1 ”79,1880-84, 1885-89,1890-94,1895-99 ,1900-04,1905-09,1910-12, Medal 

1876-1912 

Fig. 1. Grafisk framställning över av skogseld härjade arealer å allmänna 
skogar under åren 1876—1912. 

| Utdrag ur K. Domänstyrelsens årsberättelser. 
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ersättning för den militära hjälpen inräknas, överstiga 200,000 kr., vadan 

alltså sammanlagda kostnaden för den ersättningsskyldige — i detta fall sta- 

tens järnvägar, som orsakat elden — torde stiga till minst 620,000 kronor. 

Även om nu skadegörelsen genom denna skogseld kan anses som 

synnerligen svår och omkostnaderna för dess släckning höga, och om 

dessa alltså ej få betraktas som medelkostnader i allmänhet, kunna de 

dock ge en erinran om vilka värden som genom skogseld ställas på spel. 

Enligt i september preliminärt inlämnade officiella uppgifter skulle enbart 

värdet av den skada 1914 års skogseldar åstadkommit belöpa sig till 

kr. 1,500,000. 

Om man nu med dessa siffror för ögonen gör en liten reflexion över 

vad som utgives för åtgärder och anordningar till förebyggande av 

eldskador å skog i vårt land, eller gör ett litet överslag över i vilken 

grad skogsmannen vid sina skogsvårdsåtgärder tar hänsyn till och räknar 

med eldfaran, skall man givetvis finna, att ej allt är som sig bör. 

Olika slag af skogseld. 

Man brukar skilja mellan tre olika slag av skogseld nämligen: 

1) Löpeld eller yteld, som går fram över markytan, förbrännande mark- 

betäckningen — torrt gräs, löv, grenar och annat ströfall, ljung, bärris 

m. m. — ävensom småbuskar och mindre träd. 

2) Zoppeld eller kroneld, som löper fram genom de högre trädens kro- 

nor, samt slutligen 

3) Ford- eller torvbrand, som kan inträffa, där markytan utgöres av torv- 

avlagringar och dessa befinna sig i ett någorlunda torrt tillstånd. Hit 

kan även hänföras stybbesbrand å kolbottnar. 

Löpeld. 

All slags skogseld startar i regel som löpeld. Tändningsorsakerna 

kunna vara mångahanda, och några av de vanligaste torde här böra 

påpekas. Skogseldarna gruppera sig så att säga kring tvenne skilda 

tidsperioder, av vilka den första inträffar rätt tidigt på våren, och den 

andra mitt i högsommaren. Innan ännu årsvegetationen kommit i gång 

på marken, men de fjorgamla växtresterna å densamma torkats av sol 

och vårvind, inträder den första. Det är då i regel dessa växtrester, 

torrt gräs, löv o. d., som är tändmaterialet, men den friska ljungen, 

som då ännu ej börjat vegetera, erbjuder även ett mycket bränn- 

bart material, som raskt sprider elden omkring. Det är under denna 

tidpunkt, som järnvägarna mest tända, och nästan alltid inträffar tänd- 

ningen i det torra gräset å eller alldeles invid järnvägsbanken. Så ha 
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vi hägnadsreparationer och nyhägnader, som just nu företagas. Vid 6as- 

ning av vidjorna till hank — järntråd är ännu ej så populär mången- 

städes — uppgöras små eldar här och var utmed hägnaderna, som 

ibland vårdslöst övergivas och senare flamma upp och breda ut sig. fäs- 

och ljungbränningar, företagna i vällovligt syfte för kulturer eller odlin- 

gar, ha denna tid åsamkat otaliga skogseldar, oftast mindre beroende 

på slarv under själva bränningen, än fast mera på bristande efterbevak- 

ning. I regel har elden dröjt kvar i gamla stubbar, myrstackar, torv i 

upplagda dikessträngar eller dylikt och flammat upp många dagar efter 

själva bränningen, då väder och vind varit gynnsamma härför. Å Sunnerbo 

revir var författaren 1904 vittne till en skogseld åsamkad genom ljung- 

bränning i april månad, som gick upp tolv dagar efter själva brännin- 

gen, en solklar och blåsig dag, sedan ej minsta eldgnista under flera av 

de föregående dagarna kunnat observeras. Elden hade där suttit kvar 

i torven å en dikessträng. 

Så fort gröngräs och annan markbetäckning börjat komma i växt, in- 

träder en period, då faran för skogseld blir något mindre. Vårmusten 

sitter kvar i torven, och mossorna inne i de slutna bestånden äro ännu 

ej så genomtorra. Å öppnare platser har den saftiga årsvegetationen 

uppblandat de torra fjorårsväxtresterna. | 

Men i och med en ihållande högsommartorka inträffar den farligaste 

tiden — de stora och mera ödeläggande skogseldarnas period. Vid den 

lörsta perioden var det mest gräs- eller ljungbundna öppna marker, som 

voro lättantändliga, men nu bli mossor och lavar även inne i de mera slutna 

skogskomplexen torra som fnöske och lätt antända av minsta eldgnista. 

Allt efter som torkan håller i sig, anhopas de brännbara ämnena, i det 

att både markvegetationen, strö och slutligen torven bli lätt brännbara. 

Och nu kan en eldgnista tända snart sagt var som helst i skogsmarken. 

Tändning genom åskslag är nu en bland de vanligaste anledningarna, 

och fertalet av våra större och mera ödeläggande skogseldar ha helt 

visst uppkommit av denna anledning. 

Då denna uppfattning delvis strider emot tidigare och även på många 

håll ännu gängse åsikter om åskslags betydelse för skogseldars uppkomst, 

torde det vara lämpligt att något närmare ingå på denna fråga. 

I kvartärgeologiska och växtgeografiska avhandlingar, där skogsel- 

darna ofta beröras, tillskrives i regel människan huvudsakligen skulden 

till desamma. Sålunda möter man uttryck som »de genom människan 

orsakade skogseldarnar», eller ibland, då möjligheten av åsktändning fram- 

hålles: »Blixten antänder icke sällan skogen och ger upphov till skogs- 

1 THORE C, E. FRIES, Botanische Untersuchungen im Nördlichsten Schweden. Stock- 
holm 1913. 
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brand; men då åskan i regel åtföljes av ymnigt regn, synes det antag- 

ligt, att i flertalet fall de så uppkomna eldarna icke nått större omfatt- 

nings". Även i skogslitteraturen tillmätes åskan mindre betydelse som 

orsak till skogseld, vilket framgår av sådana uttryck, som »Skogseld 

uppkommer även någon gång genom åskslag»” eller » Någon gång torde 

även blixten förorsaka antändning i skogens? o. s.v. 

Tändningen genom åskslag sker i regel vid trädets fot i den torra tor- 

ven eller strötäcket. I enstaka fall kan tändning dock ske även direkt 

i trädet, t. ex. hos björk med eldfängd näver eller i torrträd. Som 

exempel härpå kan anföras, att vid Anneborg i Värmland 1914 en större 

frisk björk en bit uppåt stammen genom åskslag antändes i nävern och 

brann så häftigt, att man på grund av eldfara måste tillgripa assurans- 

spruta för släckning.” Intill brädgården vid Robertsfors tände åskan 

likaledes sommaren 1914 i toppen av en torrgran, som brann med sådan 

fart, att man av eldfara måste ditsända manskap, som fällde granen för 
eldens släckning.” 

Då nu emellertid tändningen oftast sker i strö- eller torvtäcket intill 

trädens fot, blir ett mindre åskregn ej till större hinder för tändningen, 

utan fastmera beror det på huru pass genomtorkat och eldfängt strö- 

och torvtäcket förut är. 

Ofta kan åskan sålunda tända i torven ena dagen, men på grund av 

att ett mindre regn fuktat markbetäckningen, håller sig elden blott till 

ett inskränkt område och pyr i torven tills nästa dag, då kanske so- 

ligt och klart väder är rådande, densamma flammar upp. Ett dylikt fall 

iakttogs under den gångna sommaren vid en skogseld inom Västman- 

lands län.” 

För att undersöka huru det förhåller sig med »att åskan i regel åt- 

följes av ymnigt regn>, har författaren genom benäget tillmötesgående 

från Meteorologiska anstalten genomgått de meteorologiska rapporterna 

för ett mycket stort antal observationsorter inom skilda delar av landet 

för juni och juli månader 1914, och resultatet härav framgår av tabell II 

å nästa sida. 

Gentemot tabellen kan visserligen anföras, att densamma ej ger ett fullt 

exakt utslag för verkliga förhållandet, då såväl åska som regn äro myc- 

ket lokala företeelser, och åskan kan uppfattas på större avstånd. Siff- 

rorna äro ju dock sådana, att de berättiga till påståendet, att åtminstone 

1 A. G. HöGBOM, Norrland, Naturbeskrivning 1906. 

?C. G. HoLMERS och TH. ÖRTENBLAD, Norrbottens skogar. Bih. till Kungl Domän 
styrelsens underd. berättelse 1885. 

3 A. WAHLGREN, Skogsskötsel, Stockholm 1914. 
t Enligt meddelande av dr. N. SYLVÉN. 
3 Enligt meddelande av jägm. TOR JONSON. 
6 Enligt meddelande av länsjägmästare R. ALEXANDERSSON, 
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Tabell II. Åskväder under juni och juli månader 1914, 

(Utdrag ur Meteorologiska Centralanstaltens observationsrapporter.) 

Antal åskväder, fördelade med hänsyn till den olika nederbördsmängd, 
som samma dygn fallit vid observationsplatsen. I Summa 

Utan Med nederbörd i mm. [DE 
ce rade ask- 

der | | | fer 
F Om 25 = = =0n22 börd I EE 15 | In 4 | 4,1—5 | 5 | 

N | T 

Un era 91 107 93 320 72 | 44 394 793 
Juli Islas 257 TLS SAT IT OR Or KÖER ES En 1985 lan 1255 

Uttryckta i procent 

Jung a TIS er | 355 201 | ETS Gr | TOS ON ITE Zaria 15550 ISS An NRLOOIG 
JE oanad 2500 AA I IR 72 or STEG NE ARSIeG | 38 0 | 2744 20 | TOO 

under en sådan sommar som 1914 åska helt utan eller med blott obe- 

tydliga regn ej är en sällsynt utan ganska vanlig företeelse. För övrigt 

möter man flerstädes 

i rapporterna beteck- 

ningen »sträng åska» 

under ihållande tork- 

perioder, Så kan t. ex. 

anföras rapporten från 

Tula i Sörby socken, 

Kronobergs län. Från 

1:a till 23:dje julöl 

ingen nederbörd där, 

men åska är anteck- 

Nad den! 10, nee 

145 15,18 OCKSIGS 

därav trenne dagar be- 

tecknade med sträng 

aska, jämte svagare 

aska denf2r: 

I skogsvårdsstyrel- 

sernas <aårsberättelser 

ha för Jämtlands län Foto av Nils Sylvén. 

Fig. 2. Avbränd trägärdesgård, som lett elden ett par hundra för de trenne sista 
meter tvärs över en inäga. Iskarbo smedja, 

Grönbo kronopark 1914. åren intagits utförliga 

redogörelser för skogs- 

1 Åskvädren ha i verkligheten varit mera än dubbelt så talrika under juli som under juni; 
för erhållande av procentsatserna har emellertid ansetts tillfyllest att medtaga ett mindre an- 
tal spridda observationsorter för juli. 
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eldarna inom länet. Granskar man dessa, finner man, att av 16 skogs- 

eldar under 1912 3 st. eller 8,7 Yo antänts genom åskslag, under 1911 

av 38 stycken 19 eller 50 Zz genom åskslag. 

Av 34 stycken mera avsévärda skogseldar inom Västmanlands län 

under 1914 voro 27, eller 79,5; 2, antända genom åskslag.' 

Slutligen kan från Grönsinka i Kopparbergs län anföras ett rätt ta- 

Ur Skogsinstitutets samlingar. Foto av förf. 

Fig. 3. Avbränd trägärdesgård, som hundratals meter lett elden genom en eljest obränd 

lövhage. Den öppna linjen i mitten av bilden visar var gärdesgården stått. 
Grönbo kronopark 1914. 

lande exempel. I mitten på juli 1914 efter ihållande torkperiod gick ett 

strängare åskväder över kronoparken utan egentligt regn, varvid blixten 

på samma dag antände skogseld på nio skilda lokaler, vilka dock alla 

tack vare förvaltningens påpasslighet och tillgång på folk snart begrän- 

sades utan att få någon mera avsevärd omfattning.” 

1 Enligt meddelande av länsjägmästare R. ALEXANDERSSON. 

? Enligt meddelande av jägm. HJ. SYLVÉN. 
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Vårdslösa rökare ge denna tid ofta anledning till eld, då en ringa 

tobakseldgnista kan tända i strö- eller mosstäcket. 

Kaffeeldar, myggeldar o. d., som uppgöras av fiskare, skogsmän eller 

uteliggare, vålla ofta skogseld. 

Den stora Svanåbranden innevarande år tändes genom sprängskott vid 

dikesgrävning. Tre skott hade mot förbud tänts samtidigt. Två brunno av, 

men det tredje satt kvar. De två som brunno tände i markbetäcknin- 

gen omkring, och av rädsla för det tredje skottet tordes de båda arbe- 

tarna ej nalkas, förrän elden i högmossen utbrett sig med sådan fart, att de 

ej kunde hindra den från att löpa upp i en ungskog, varifrån toppel- 

den i den hårda vind, som rådde, snart var i gång. 

För övrigt kan den tändande gnistan tillkomma på många andra sätt, 

de ovan påpekade äro dock kanske de vanligaste. 

När ytelden väl är tänd, sprider den sig runt åt alla kanter allt efter 

tillgången och arten av brännbart material. I vindens riktning går el- 

den fortast fram, och är vinden mycket hård, kan elden av sig själv ofta 

helt dö ut i vindkanten. Den sprider sig därför mer eller mindre äggfor- 

migt med vinden och antar snart en mer eller mindre markerad front, 

som blir bredare och bredare med talrika tungor och utlöpare allt efter 

terrängens beskaffenhet och vindstyrkan. Buskar, ungskog och enstaka 

större träd tändas och brinna med vid löpelden. I äldre bestånd går 

dock löpelden ofta fram utan att tända kronorna och åstadkomma toppeld. 

De viktigaste faktorer, som inverka på löpeldens intensitet och utbred- 

ning, skulle kunna sammanfattas sålunda: 

Ju mera brännbara ämnen, som finnas anhopade, desto häftigare blir 

helt naturligt elden. MHärutinnan förtjänar särskilt påpekas vindfällen, 

7is och bångar efter avverkningar och annat avfall, som blir farligare 

ju grövre det är och ju tätare det ligger. Våra vanliga trägärdesgår- 

dar verka som stubintrådar, och föra ofta löpelden genom eljest obränn- 

bara marker. De äro ytterst brännbara i sig själva och dessutom oftast vid 

basen försedda med lättantända anhopningarav torra växtrester (fig. 2 och 3). 

Glesa och luckiga bestånd ge upphov till en mera eldfängd mark- 

yta än mera slutna, på grund av en rikare markvegetation i de förra, 

särskilt av ris. Bestånd av skuggfördragande trädslag ge en mindre eld- 

farlig markyta än bestånd, danade av ljusbehövande trädslag, på grund 

av den rikare markvegetationen i de senare. Bekant är hurusom just 

av denna anledning granen anses som ett bättre skydd för tändning ut- 

med järnvägslinjer än /Zallen, ja å vissa marker till och med bättre än 

lövträden. De skuggfördragande lövträden borde vara bäst, men deras 

lövavfall innebär viss årstid — den tidiga våren — större risk för tänd- 

ning än ett av granbestånd skuggat barrströtäcke. 
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Markens topografi är även av betydelse för eldens utbredning. Elden 

löper hastigare och våldsammare uppför en sluttning, hejdar sig alltid 

något vid dess krön för att sedan mera sakta löpa utför. På plan 

mark går elden därför mera regelbundet, men härjar även större områ- 

den än i mera bruten terräng. Jordmån och exposition inverka allt i 

den mån de bidraga till en torrare markyta. Berggrund terräng, där 

markytan hårt uttorkas, genomsläppliga grus- eller sandmarker, expone- 

rade syd- och västsluttningar o. s. v. bli sålunda mest eldfarliga. 

Ur Skogsinstitutets samlingar. Foto av förf. 

Fig. 4. Väg, som förmått hejda löpelden. Till höger om vägen är marken hårt löpbränd 

och träden bruna, till vänster såväl träd som markbetäckning gröna. Grönbo kronopark 1914. 

Bland mer eller mindre naturliga hinder för löpelden kunna anföras 

bäckar, diken och andra vattendrag eller sjöar, odlade ägor, vägar och 

stigar (fig. 4), stengärdesgårdar m. m. Även de smalaste trampade sti- 

gar kunna erbjuda ett gott hinder, synnerligast om de äro belägna i 

eldens baksida eller flanker. Förf. har själv å Nöttja kronopark 1904 

iakttagit exempel på hurusom till och med vid en svårare ljungbrand 

en trampad men av ljung helt kringgärdad stig under flera hundra 

meter dämmt elden i flanken. 

Väderleken är slutligen av största inflytande. Ju starkare vinden är, 

desto hastigare och häftigare sker eldens spridning. En jämn vind an- 

ses dock sprida elden hastigare än en hårdare, byig. Vidare är elden 
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Fig. 5. Skiss över torpet Stora Svalnan å Svanå bruks marker. Barrskogen runt om är 
övergången av hård toppeld i pilens riktning. Boningshuset räddades tack vare skyddande 
lövträd, medan de längre bort belägna uthusen, å bilden streckade, ströko med. Observeras 

bör även den lilla lä-idan bakom björkraden, varest barrskogen jämväl skonats, 1914. 

1 mycket hög grad beroende av luftfuktigheten och brinner häftigare ju 

torrare luften är. Natten dämpar sålunda elden betydligt och är därför 

bästa tiden för släckningsarbete. 

Foto av förf. 

Fig. 6. Boningshus vid Iskarbo smedja, som vid Spannarbodabranden räd- 
dades till stor del tack vare den i vindsidan skyddande rönnen. Halva rönn- 
kronan blev dock brunsvedd, och genom fogspringor i grunden inyrde glö- 
dande kolpartiklar, som tände i trossfyllningarna så att golvet skadades av 

elden och måste uppbrytas. 1914. 

Den hastighet, varmed en uppkommen löpeld framskrider, och som 

alltså beror av en hel serie faktorer, är emellertid av stor vikt att fast- 
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slå för släckningsarbe- 

tets planering. Sällan 

torde i våra skogs- 

marker den rena löp- 

elden hinna med mer 

äns a 6- km. pr dag, SNS 
Na 

ST även med någon vind. 

I rymarker med hög 
KV 

ljung kan den nog dock 

ibland gå dubbla sträc- 

kan, om vinden är stark. 

Toppeld. 

Ar vinden hård går 
Särn,, 

löpelden i skogen van- 

ligen rätt snart över i 

toppeld och därmed 

går utbredningen vida 

hastigare, i det elden 

ofta tänder med glö- 

dande flanor och gnis- 

tor flera hundra meter 

1 taget framom den 

egentliga fronten. Vid 

den stora skogsbran- 

den vid Svanå i Väst- Foto av Nils Sylvén. 

manland 1914 konsta- Fig. 7. Rent björkbestånd, beläget intill ett barrblandbestånd, 
terades sålunda tänd- som helt toppbrändes, men skilt från detta genom en väg. 

å Tio å tolv meter in i björkbeståndet avbrändes kronorna full- 
ning genom glödande ständigt, ytterligare ett tiotal meter in voro de brunsvedda, 
flanor över 300 meter därefter oskadda. Iskarbo smedja, Spannarbodabrandfältet 1914. 

framom fronten. 

För att toppeld skall kunna brinna fordras först och främst, att vzz- 

den skall vara frisk; ju hårdare vinden är, desto glesare kunna träden 

stå, utan att toppelden därigenom omöjliggöres. Så konstaterades vid 

skogsbranden vid Spannarboda i Örebro län 1914, hurusom tallbestånd 

av nästan fröträdsställnings gleshet avbränts med fullständig toppeld i 

den hårda nästan stormlika vind, som då rådde. Härvid är dock att 

märka, att torkan varit ovanligt sträng under längre tid, så att barren 

nog i sig själva voro mindre saftrika och mark och ströläger så torra, 

att vid branden hettan underifrån jämväl blev ovanligt stor. 

Hos oss är det egentligen enbart barrträden, som förmå underhålla 
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och utbreda en toppeld och av dessa synes tallen mera brännbar än 

granen. Sålunda observerade förf. å flera platser både vid Svanå och 

Spannarboda sistliden sommar, hurusom de av toppelden svårast härjade 

bestånden oftast utgjordes av mera ren tall, under det att här och var 

inom brandfältet kvarlämnade ej toppbrända områden utgjordes av över- 

vägande gran. Förklaringen härtill kan vara dels själva tallkronans mera 

luftiga konstruktion och barrsättning, dels också själva tallbarrens större 

rikedom på hartser — granbarren ha aldrig mera än tvänne hartskana- 

ler, tallbarren däremot ända till 9 st. av än grövre kaliber — varigenom 

värmeutvecklingen vid deras förbränning blir större. Värmeutvecklingen 

Foto av förf. 

Fig. 8. Avbränt torp vid Iskarbo smedja, Spannarbodabrandfältet 1914. Hur 

det. kan gå, när man har barrskogen inpå husknutarna, 

underifrån blir ju dessutom jämlikt vad ovan framhållits i regel större i 

tallbestånden. För löpeldens övergång till toppeld inverkar alltså träd- 

slag, markbetäckning, kronhöjd och vindstyrka. Den rika lavbehängning, 

som i många norrlandsbestånd är så vanlig, innebär givet en än större 

risk för toppeld. 

Fastän bladverket på enstaka lövträd och mindre grupper av dylika 

fullständigt kan avbrännas, om träden stå inblandade i barrskog, kunna 

de dock i sig själva ej underhålla en toppeld, utan bilda därför snarare 

ett hinder för eldens utbredning. Av de lövträd, förf. iakttagit vid skogs- 

eldar, synes björken vara den lättast brännbara och alltså den sämst 

skyddande, aspen vida motståndskraftigare och rönnen ett av de mest 
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motståndskraftiga. Detta skulle ju jämväl av bladverkets konstruktion 

direkt kunna förutsättas. Förhållandet förtjänar emellertid beaktande vid 

val av lövträd för skyddsbälten mot eld inte blott i skogen, utan även 

kring tomter, i större brädgårdar m. fl. ställen (fig. 5—38)- 

Den hastighet varmed en toppeld breder ut sig är vida större än den 

hos en löpeld. Toppelden löper med vinden i skarp V-form med ut- 

- jo? > b 10) s RR 3 = e r g Rökedalen SÄXrAa. (Milsbo 

vå / 
1 kilometer Fa 

Fig. 9. Svanåbrandfältet. Avbränt till större delen genom toppeld under tvenne dagar. 
Pilspetsen anger, där elden började, och dess riktning. 

präglad spets och breder sig mindre åt sidorna än löpelden. I regel åt- 

följes toppelden omedelbart av löpelden, som sedan mera långsamt bre- 

der sig åt sidorna. I synnerhet vid vridningar eller kastningar av vinden 

kunna från sidorna nya toppeldspetsar uppstå, som sålunda utöka den 

ursprungliga frontbredden (fig. 9 och 10). 
Vid Spannarbodabranden (fig. 10) gick elden utan att bli störd av 

släckningsarbeten i fronten 1,, nymil från kl. 11 f. m. till kl.(67e. Mm. 

då den i nordspetsen dämdes av en regnskur. Denna sträcka torde 
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emellertid för våra förhållanden vara att betrakta som nära nog rekord- 

siffra i en toppelds utbredning. Dock bör framhållas, att där förhållan- 

dena äro särskilt gynnsamma, toppelden löper hastigare fram än en 

människa springande hinner förflytta sig. 

st EVR 

GEN. STAB. LIT. ANST 

0 1000 5000 m. 

Fig. 10. Spannarbodabrandfältet. Avbränt på en dag från kl. 11 f. m. till kl. 6 e. m., 
huvudsakligen genom toppeld. Elden har börjat i sydöstra hörnet invid järnvägen. 

De hinder, som i toppeldens front — dess enda utbredningslinje — 

skall kunna hämma densamma måste vara breda. Vattendrag, vägar, 

smalare kärr- och mossdrag utgöra intet hinder (fig. 11, 12). 
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Ur Skogsinstitutets samlingar. Foto av fört. 

Fig. 12. C:a 50-årigt rent tallbestånd — relativt glest å mera grund mark, som 
fullständigt toppbränts. Grönbo kronopark 1914. 

Sammanhängande lövskogsbälten av 20 a 30 meters bredd bilda där- 

emot ett gott hinder för toppelden. Lövhagar kring inägor bilda där- 

för ett vida säkrare skydd än mångdubbelt bredare öppna fält, som ej 

i någon mån hindra gnistregnet (fig. 13). 

Jord= eller torvbrand. 

Under det att toppelden alltid måste startas av löpeld, kan understun- 

dom jord- eller torvbrand uppstå direkt genom tändning av torven me- 

delst gnistor. I regel uppkommer dock torvbranden, först sedan löp- 

elden gått fram över marken. Torvbranden breder sig mycket långsamt 

genom pyrande eller kolande eld med hög värmeutveckling, så att även 

de grövsta friska trädrötter fullständigt avbrännas. Den uppkommer i 

regel endast, när torven i ytan är mycket torr, varför det i regel först 

är framåt högsommaren, som faran härför än stor. Det är icke blott de 

tunnare humuslagren å den friska skogsmarken, som kunna brinna, utan 

även torven i mossar och kärr. Mera sällan brinna de oavdikade, där- 

emot de avdikade så mycket lättare. Vid Spannarboda vållade de vid- 

sträckta, avdikade torvmarkerna stort besvär vid eftersläckningsarbetena, 

därigenom att torven i dessa nästan överallt brann (fig. 14 och 15). 
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Fig. 14 visar huru ett skogsbestånd ser ut, där torvbranden går fram. 

Beståndet har först övergåtts av löpeld, som senare följts av torvbrand. 

I den mån torvbranden — här å rätt djupt torvlager — går fram och 

förtär torv och rötter ända till mineralgrunden, falla träden i stora brå- 

tar. Då och då går ett flammande bål upp när dylika bråtar ta eld, 

och stor fara förefinnes då, om vind råder, att toppelden härigenom 

kan släppas lös i det kringstående beståndet, som nu står torrt och eld- 

fängt med brunsvedda barr. 

Sedan torvbranden väl kommit i gång, breder den ut sig även genom 

våt torv, i det att den utvecklade hettan förvärmer och avdunstar vatt- 

net, allt efter som elden skrider fram. Dessutom är den ofta svår att 

upptäcka, då rökutvecklingen kan vara ringa och elden, allt efter torv- 

lagrets djup, kan ligga långt under ytan. Å kolbottnar, som brinna, ser 

man sålunda knappast annat än att stybben i ytan vitnar och övergår 

till aska, samt att ytan sjunker undan, i den mån elden skrider fram. 

"Torvbrand i djupare torvlager kan brinna i månader och den fuktig- 

het, som tillföres genom sommarregn, förmår ej nämnvärt hämma den- 

samma. Först i och med de rikare stora höstregnen, som åstadkomma 

avsevärdare förhöjning i grundvattensnivån, släckas de. Dock finnas 

exempel på att torvbrand i djupare mossar brunnit långt in på vintern, 

ja stävjats först vid den rikare vårfloden. 

Åtgärder till förebyggande av skogseld. 

Förebyggande åtgärder, om än aldrig så grundliga, kunna natur- 

ligtvis aldrig helt borteliminera själva eldfaran, då det givetvis alltid i 

skogen kommer att finnas en hel del lättantändligt och brännbart mate- 

rial. Eldfaran kan emellertid genom lämpliga och ofta relativt billiga 

atgärder högst betydligt nerbringas. Och inom ett i detta avseende 

välorganiserat skogsbruk kan under alla omständigheter risken för för- 

lust genom eldskada nedbringas till en obetydlighet. 

De förebyggande åtgärderna böra omfatta: 

För det första bortskaffande i möjligaste mån av alla direkta anled- 

ningar till tändning. 

Den nya lagen om förekommande och släckning av skogseld, som av 

riksdagen år 1914 antagits, och som träder i kraft den 1 januari 1915 

stadgar i detta avseende. 

$$ r—4. »Vill någon företaga kolning eller tjärbränning eller ock 

svedja eller bränna ris eller ljung eller för annat ändamål uppgöra eld 

i skog eller så nära skog, att elden lätt kan spridas dit, vare han plik- 

tig att genom grävning eller annorledes, vidtaga de särskilda anordnin- 

gar, som kunna anses erforderliga till förhindrande av eldens spridning. 

9 — Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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Då stark torka råder. eller i följd av stark blåst fara för skogseld före- 

ligger, må svedjning eller bränning av ris eller ljung icke förehavas 

eller eljest, utom för utövande av näring eller i fall av trängande be- 

hov eld uppgöras i skog eller så nära skog, att elden lätt kan spri- 

das dit. 

Eld, som uppgjorts å plats, varom ovan nämnts, må ej övergivas, 

förrän den blivit fullständigt släckt. 

Ej må någon handskas ovarsamt med brinnande eller glödande före- 

mål å sådan plats och under sådana omständigheter, att skogseld därav 

lätt kan uppstå.» 

Jämlikt 8 18 är den, som bryter häremot, förfallen till böter från 

och med 5 till och med 200 kronor. 

Sålunda är numera allt vårdslöst handhavande av eld, både i egen 

eller annans skog, vare sig skada därigenom uppkommer eller ej, direkt 

straffbart. För att lagen skall medföra positivt resultat, fordras emel- 

lertid icke blott, att skogsvårdarna själva iakttaga densamma och isina 

instruktioner och föreskrifter beakta den, utan jämväl, att en effektiv 

kontroll av dess efterlevnad utövas. I detta sammanhang kan påpekas, 

att utom den s. k. brandfogden inom varje socken och kronobetjänin- 

gen jämväl jägmästare äger åtala dylik förseelse. 

För det andra böra de förebyggande åtgärderna även omfatta: Åväga- 

bringande av en sådan ordning i skogen och skogsbestånden, att de natur- 

liga betingelserna för eldens utbredning bli de minsta möjliga och att ett 

eventuellt släckningsarbete underlättas. 

Härunder skulle kunva framhållas en mångfald åtgärder och iaktta- 

ganden inom ett skogsbruk, som mer eller mindre direkt befrämja dessa 

syften. En hel del av dessa åtgärder kräva kanske särskilt arbete eller 

kostnad, men ett mycket stort antal torde man få så att säga på kö- 

pet, om man blott reflekterar och tänker sig litet för. Utrymmet tillå- 

ter ej att här så i detalj ingå på denna fråga, som dess vikt förtjänar, 

utan måste förf. inskränka sig till en del kortare erinringar. 

Undvik inom skogsbruket så långt sig göra låter att stora samman- 

hängande komplex av likåldrig skog få uppstå eller bibehållas! Jag me- 

nar härmed ej, att man bör eftersträva de olikåldriga blädningsbestån- 

den, ty dessa äro givetvis från eldfaresynpunkt de mest riskabla. Därige- 

nom att ungskogar eller kalmarker få omväxla med medelålders eller 

gammal skog, underlättas släckningsmöjligheterna avsevärt. 

Kom ihåg att björk eller andra lövskogsbälten, om de blott äro till- 

räckligt breda, innebära det mest effektiva hindret mot en rasande topp- 

eld och äro i detta avseende säkrare än mångdubbelt bredare öppna 

gator. Åtminstone i trakter, där avsättningsförhållandena så tillåta, bör 
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man därför aldrig underlåta att vid återväxtanskaffningen söka efter- 

sträva genomgående bälten av lövskog å därför lämpliga marker eller å 

från taktisk synpunkt viktiga linjer. 

Beträffande lövskogen bör i detta sammanhang ännu en gång erinras 

om dess värde som skydd kring skogstorp eller skogsarbetarebostäder. 

Vid anskaffande av planteringar kring dylika bostäder har man ju of- 

tast även tillfälle att utvälja de mest skyddande lövträdsarterna. Ett 

skogstorp eller en skogsarbetarebostad bör slutligen ej heller uppbyg- 

gas för tätt invid den rena barrskogen (se fig. 16). 
Vidare bör man komma ihåg att torrskog och vindfällen, toppar och 

risbrätar efter avverkningar o. d. bilda en härlig näring för skogseldar. 

Renhållning i skogen och ett intentsivare tillgodogörande av affallet 

minskar alltså avsevärt faran för skogseld. Särskilt bör man naturligt- 

vis undvika risiga hyggen och skräpiga avverkningstrakter utmed järn- 

vägar, vägar, kojor och andra bostäder, eller kritiska platser, där tänd- 

ning lättare kan förväntas. 

Då trägärdesgårdarna, som förut framhållits, i flera avseenden inne- 

bära en stegring av eldfaran, gör man klokt i att utbyta dem mot tråd- 

eller stolphägnader i så stor utsträckning som möjligt. Utmed järnvä- 

gar äro de stundom använda stenmurarna rent av ett gott skydd. 

Ett väl utveckladt system av vägar och stigar å en skog innebär ett 

högst väsentligt skydd mot eldfaran. Dels utgöra de i sig själva ett 

hinder för eldens spridning och bilda goda angreppslinjer, då det gäl- 

ler att hejda elden och dessutom äro de av allra största betydelse då 

det gäller att hastigt befordra släckningsmanskap till brandplatsen. Äro 

vägarna desslikes kantade av lövskog, bli de än mer effektiva, då de 

härigenom även kunna dämpa en toppeld (jfr fig. 13). 

Vidare kan i många fall, såsom där större sammanhängande skogs- 

komplex av eldfarlig beskaffenhet förefinnas, som ej äro avbrutna av 

vägar eller andra naturliga hinder för elden, brandgator behöva upp- 

huggas och renröjas, och bli dylika, om marken är starkt kuperad, all- 

tid effektivast, då de så mycket som möjligt förläggas efter åsarna (fig. 17). 

Där järnvägar gå genom skogstrakter, gör man oftast klokt i att å 

vissa ställen vidtaga särskilda åtgärder för att hindra faran av gnisttänd- 

ning, Som bekant skola lokomotiven vara försedda med gnistsläckare, 

som hindra att större oförbrända men glödande partiklar av det kraf- 

tiga draget från härden slungas ut genom skorstenen. Antingen upp- 

fångas härvid gnistorna i nät eller hålade plåtar eller ändra de genom 

stöt mot ytor, som ligga i deras rörelseriktning, väg en eller flera gånger, 

varvid de även sönderslås i mindre stycken och söndermalas för att se- 

dan dels nerfalla i rökskåpet, dels släckta utgå genom skorstenen. På 



OM SKOGSELD. L35 

grund av det stora drag, som erfordras för lokomotiveldning, kan gnist- 

släckare för lokomotiv aldrig göras så effektiva, att de förhindra, att min- 

dre glödpartiklar fara ut genom skorstenen, och ju starkare eldningen 

fäk Levins. dra ökas, desto större bli utsikterna, att glödande gnis- blir, d draget öl lesto.st bli utsiktern tt glödand 

or utslungas. a grund härav blir risken för gnisttändning från loko- t tslung På g Väl bl | för gnisttändning fi lol 

motiv alltid störst i stigningar av banlinjen och tungt lastade tåg farli- 

gare för tändning än lättare. 

a händer nog även att glödande kolpartiklar från lok ivets ask- Ofta händer nog tt glödande kolpartiklar från lokomotivets ask 

åda av far slungas utåt banvallen oc är tända. F ändnin- låd farten slung tåt b ll h där tända. Flertalet tändni 

Foto av förf. 

Fig. 16. Avbränd gård (i bakgrunden) vid TIskarbo smedja, Spannarboda- 
brandfältet 1914, intill toppbränt barrblandbestånd. 

gar av lokomotiv ske a eller alldeles intill banvallen, beroende på att 

de lättare och längre bort flygande gnistorna i regel slockna innan de 

nå marken. Ibland ges dock exempel på tändning av lokomotivgnistor 

tiotals meter från banvallen, när vinden varit hög, och terrängen om- 

kring mera öppen. 

Utom direkt patrullering efter varje tåg under för skogseld kritisk tid, 

kan bland enklare föranstaltningar i första hand framhållas, att å kri- 

tiska platser, som ovan framhållits alltså särskilt i stigningar å banlin- 

jen, anstalter vidtagas till förhindrande av anhopningar av torrt gräs, 

ljung och andra brännbara ämnen åa eller intill banvallen. Detta torde 

utan tvivel ske billigast och effektivast genom årlig avsvedjning under 
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tillbörlig kontroll på lämplig årstid, d. s. mycket tidigt om våren, så 

fort de vissna växtresterna torkat. Vidare bör man vid kulturanläggningar 

intill järnvägslinjer, där markens beskaffenhet så tillåter, välja trädslag, 

som så starkt som möjligt beskugga marken och därför förhindra en 

yppigare markvegetations uppkomst. I det avseendet kan påpekas, att 

granen sålunda ger en mindre eldfarlig markbetäckning än tallen, ja å 

många marker är bättre än den ljusälskande björken, som dels tillåter 

en rikare markvegetation och dessutom, som alla lövträd, genom sitt löv- 

Efter »American Forestry.» 

Fig. 17. Rationellt utlagda brandgator å Angeles nationalpark, Cal. 

fall gifver upphov till ett särskilt på våren eldfarligt strötäcke. Genom upp- 

kvistning av barrträdsbestånden en bit in från kanten till en eller annan 

meters höjd, genom bortröjning av enbuskar samt framförallt genom 

bortskaffande av torra grenar och annat mera eldfängt avfall kan man 

dessutom i hög grad underlätta släckningen av en eventuellt tänd löp- 

eld, eller kanske rättare fördröja dess utbredande. 

Beträffande mera intensiva och kostsamma, men därmed också betryg- 

gande åtgärder till förhindrande av skogseld från järnvägarna torde några 

erfarenheter från Tyskland, där man jämväl i detta avseende kommit 

ganska långt, lämpligen böra påpekas. 

De från Preussen sedan rätt långt tillbaka gällande bestämmelserna 

tr OA 
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för underhåll av brandskyddsbälten utmed järnvägarna genom skogtrak- 

ter innehålla i huvudsak följande: | 

Marken utanför banvallen skall till en bredd av 72/,—15 meter ge- 

nom järnvägsförvaltningens försorg hållas öppen, d. v. s. blottad från 

markvegetation. Härmed avses ej att undandraga dessa bälten från vir- 

kesproduktion, annat än i de fall marken kan komma till varaktig an- 

vändning för lantbruksändamål. Fastmera anbefallas dessa bälten för 

lågskogsskötsel, barrträdsplantering eller plantering med fruktträd. Barr- 

trädsplanteringarna skola på grund av eldfaran utglesnas och uppkvistas 

intill en bredd av 7— 14 meter från banvallen, så att markens befriande 

från gräs, mossa ris m. m. och jordens blottande genom järnvägs- 

förvaltningens försorg kan äga rum. Skyddsbältena behöva alltså ej 

hållas fria från träd, då eldfaran uteslutits genom jordens blottläggande 

mellan stammarna. 

Dessa allmänna föreskrifter ha emellertid på rätt skilda sätt kommit 

till utförande och i regel ha, där järnvägarna löpt genom barrskogar, de 

föreskrivna bältena hållits helt öppna utan träd. Dessutom har det härvid 

ofta visat sig erforderligt, att i tallskogen innanför dessa kala och från vege- 

tation blottade bälten anlägga skyddsdiken en bit in, för att häva even- 

tuellt i kanterna uppkomna löpeldar. Även ha i många fall dessa före- 

skrivna skyddsbälten planterats med lövskog, vilken å de sämre eller 

skarpare markerna, där eldfaran är störst, kommit till föga utveckling. 

Forstmeister D:r M. KIENITZ, vilken utan tvivel är en av de personer, 

som mest ingående studerat denna fråga om brandskyddsbälten utmed 

järnvägarna, lämnar i en ytterst intressant avhandling i Zeitschrift fär 

Forst- und Jagdwesen h. 8 1901 benämnd >»Ueber die Behandlung der 

Feuerschutzstreifen an den durch Kiefernforsten fährenden Eisenbahnli- 

nien»> en ingående kritik över-gängse använda metoder och kommer där- 

vid i huvudsak till följande slutledning: 

De helt kala och markblottade skyddsbältena måste vara mycket breda 

för att i sig själva vara fullt effektiva. Författaren anför exempel på 

hurusom gnistor från lokomotiv flugit ända till 35 meter över dylika 

öppna bälten och antänt. De innebära först och främst ett stort slö- 

seri med mark — då a trakter där eldfara förefinnes marken sällan är 

användbar för lantbruk. Några lämpliga växter för deras igensående, 

som ej under viss tid av året innebära eldfara, givas ej, utan måste de 

genom bearbetning hållas öppna för avsevärd kostnad. Lövskog kom- 

mer till föga utveckling a svaga marker, där eldfaran är störst, och löv- 

skogskulturerna innebära därför ofta en ytterligare stegring av omkost- 

nadskontot. Lövskogen ger föga skydd för gnistors framfart under en 

tid, då fara för tändning är stor, nämligen den tidiga våren. Deras löv- 



138 GUSTAF LUNDBERG. 

fall försvårar markens renhållning och en eventuellt uppkommen löpeld 

dödar lövträden. Skyddsbältena bli betydligt effektivare, om de äro be- 

växta med ett bestånd än om de hållas kala, men härför lämpar sig å 

svagare marker tallen bäst. Dels kommer den där till bättre utveckling 

än andra träd och de alltid gröna tallkronorna uppfånga lätt flygande glö- 

dande gnistor, som oftast slockna i kronorna och i varje fall förhindras 

att flyga över skyddsbältet. En fullständig avskrapning av all markbe- 

täckning över hela skyddsbältet är onödig och i många fall olämplig, 
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Fig. 18. Schematisk framställning av järnvägslinjen och ae inom Oberförsterei Chorin 
använda brandskyddsbältena. - (Efter Kienitz). 

A. Järnvägsbank med sidsluttningar jämte de från markbetäckning och träd blottade linjerna. 
B. Skyddsbälten enligt tidigare använt system. 
C. Skyddsbälten enligt det förbättrade systemet. 
w. Vägar eller diken som hållas fria från all markbetäckning. 
b. Med tall beväxta ytor. 
k. Kala eller med lövträd planterade ytor. 

då en dylik åtgärd ytterligare försämrar en 1 sig själv svag mark, ja 

kan, t. ex. å flygsandsmarker ge upphov till flygsandsdrift. I stället bör 

skyddsbältet medelst diken, vägar eller till mineralmarken blottade lin- 

jer, som anses tillfyllest, om de äro 1i'/; m. breda, vara uppdelat i 

mindre fält, som sedan få behålla den markbetäckning, som ej kan ge 

upphov till häftigare löpeld. Utgöres nu beståndet av tall, och är det- 

samma väl gallrat — fast med bibehållet kronslut — och uppkvistat till 

0,75 m. höjd över marken (i ljung anbefalles en uppkvistning till 1,5 m. 



OM SKOGSELD. 139 

höjd), taga tallarna vid en tidigt uppnådd ålder ingen skada av en even- 

tuell löpeld, som inom de smärre isolerade fälten aldrig får någon större 

hetta. (Som bekant inverkar på eldens häftighet icke blott tillgången på 

brännbara ämnen utan även ock i mycket hög grad eldens omfattning.) 

Skyddsbältena få därför å ena sidan ej vara för breda, då en utbruten 

löpeld lätt kan åstadkomma så stark hetta, att fara för kroneld uppstår, 

å andra sidan ej för smala, så att glödande gnistor kunna genomfara 

desamma. Efter en följd iakttagelser kommer KIENITZ till den slutsat- 

sen, att den riktiga bredden ligger mellan 12—1535 meter förutsatt att bäl- 

tet är bevuxet med tall av 3—20 meters höjd, ej för tätt stående, men dock 

utan avsevärda luckor i kronslutet. Ju mera risigt tallbeståndet är i 

den mot järnvägen vettande kanten, desto bättre. 

Författaren redogör vidare för den typ av skyddsbälten, som man ef- 

ter åtskilligt experimenterande, år 1868 genomförde i Oberforsterei Cho- 

rin (se fig. 18). Denna skyddstyp har visserligen visat sig fullt effektiv, 

i det att sedan dess införande ej vid ett enda tillfälle brandskada 

förorsakats utanför skyddsbältena, trots att varje år talrika tändningar i 

skyddsbältena förekommit. 

Bortsett från det bälte, som järnvägen genom köp förvärvat för själva 

banlinjen, å fig. 18 24'/2 meter brett, men i verkligheten på grund av 

terrängförhållandena ofta bredare, löper på ömse sidor om banan ett 

från det ursprungliga skogsbeståndet blottat bälte, som inbegripet di- 

kena eller vägarna (2v) uppgår till 15 å 16 m., för vilket från järnvägens 

sida intet betalas, men som i huvudsak är undandraget virkesproduk- 

tion. I gynnsammaste fall är det för lantbruk utarrenderat. Oftast har 

det blott förorsakat kulturkostnad för lövträdsplantering utan utsikt att 

lämna någon egentlig avkastning. Även om största antalet gnistor ner- 

falla på detta bälte, utesluter det dock ej eldfaran, då vid blåsigt vä- 

der tändande gnistor lätt flyga över detsamma och först uppfångas i de 

13—15 meter breda, på ömse sidor belägna beståndsbältena av tall, 

vilka genom längs- och tvärgående diken äro uppdelade i mindre fält 

samt väl gallrade och uppkvistade. Dessa beståndsbälten bilda alltså 

den egentliga verksamma delen i skyddssystemet. 

Detta skyddsbältesystem ansågs på grund av nu nämnda förhållanden 

åsamka alltför stora utgifter och i sig självt onödigt tilltaget, varför 

man övergått till ett enklare och ofantligt mycket billigare system, som 

det oaktat är och visat sig lika effektivt (fig. 18). 

Järnvägsförvaltningen är skyldig liksom förut att omedelbart intill 

järnvägsbanken upptaga och vidmakthålla ett från all markbetäckning 

avröjt bälte av 1 m. bredd, för att förhindra de ofta inträffande 

tändningarna å själva järnvägsbanken att komma in i skyddsbältet. 
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Likaså ett 12—153 meter inne i beståndet parallellt löpande dike, eller 

från markbetäckning fullständigt renröjt bälte av 1,; m. bredd, som på 

var 20:de meter genom tvärdiken eller liknande avröjningar är förbun- 

det med det förra. Tallbeståndet mellan dessa upptagna diken eller 

blottade bälten uppkvistas genom revirförvaltningens försorg, men på 

järnvägsförvaltningens bekostnad, till 1,; m. höjd över marken, så snart 

träden uppnått 2,; m. höjd. Tidigare och intills beståndet nått 1,; me- 

ters höjd får man åtnöja sig med att borttaga alla torkande grenar, var- 

efter uppkvistningen successivt utföres. Beståndet gallras väl och redan 

från början iakttages, att inga träd få stå närmare varann än en m. Där- 

emot bibehålles kronslutet sorgfälligt vid senare gallringar. Marken i 

beståndet befrias från alla föremål, som äro ägnade att vid förbränning 

flamma upp högre. Sålunda alla torra grenar, gräs högre än 30 cm., 

tät ljung, enbuskar o. s. v. 

Den ringa markbetäckning, som på sämre mark alstras, som lavar, 

mossor, fårsvingel (Festuca ovina) etc. ger vid en löpeld ej starkare hetta, 

än att omkring 8-åriga uppkvistade tallplantor ej mera lida därav. Dess- 

förinnan måste i alla yngre skyddskappor marken antingen helt, eller 

ock enbart runt omkring varje tallplanta, blottas från all markbetäck- 

ning, tills beståndet nått 2!/, m. höjd. 

Där det på grund av beståndets ungdom eller gleshet kan befaras att 

gnistor kunna flyga över eller genom det 12—15 m. breda skyddsbe- 

ståndet, anordnas på ytterligare 12—16 meters avstånd ännu ett lika 

beskaffat skyddsbälte av mera tillfällig natur. 

I regel drivas dessa skyddsbestånd med kortare omloppstider för upp- 

dragning av props, telefonstolpar o. d., varefter de ersättas med nytt be- 

stånd. Plantering av tallen sker för detta ändamål i 1,3 m. kvadratförband. 

I stället för egentliga skyddsdiken ha även i stor utsträckning och med 

lika framgång använts väganläggningar, där sådana kunnat komma till nytta. 

För det tredje böra de förebyggande åtgärderna omfatta: 

En ständig och noggrann uppsikt över skogen under kritiska dagar, så 

att en eventuellt utbruten eld hastigt blir upptäckt. I de glest befol- 

kade sammanhängande skogstrakterna är ett ordnat system av utsikts- 

torn, s. k. brandtorn härför det enda rationella. Därigenom att brand- 

tornen äro omsorgsfullt kartlagda samt försedda med stora graderade 

kompasskivor, jämte telefon, kan en utbruten eld icke blott fort upp- 

täckas, utan även efter telefonkorrespondens mellan olika brandtorn om 

riktningen, jämväl med samma bestämmas till platsen. Härför fordras 

dock ständig utkik under för skogseld kritisk tid. 

För övrigt spelar Zelefonenr i allmänhet en mycket viktig roll, både 

då det gäller att bestämma läget av en utbruten eld och för samman- 

ARE ar 
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dragningen av folk till brandplatsen. Hänsyn till detta förhållande bör 

mången gång tagas, då fråga är om bevakares förseende med telefon. 

Vid större skogseldar blir fälttelefon dessutom av utomordentlig betydesle, 

och framgick detta tydligt vid Spannarbodabranden. Här omgavs hela 

brandfältet med det samma av fälttelefon, varigenom högsta ledningen 

utan tidsödande rapportföring stod i ständig kontakt med sektionsbefäl- 

havarna och kunde därigenom hastigt dirigera eller omgruppera folk till 

kritiska platser. 

För uppsiktens skull kan ibland särskild patrullering, såsom utmed järn- 

vägslinjer efter tågen, vara behövlig; och ha många järnvägsförvaltningar 

ordnat dylik, jämte utpostering av vattenfyllda kärl med tillgängliga ruskor 

efter. linjen: 

För det fjärde böra slutligen de förebyggande åtgärderna omfatta: Az- 

stalters vidtagande för att hjälpmedel till en skogselds bekämpande under 

kritiska tider ständigt finnas i beredskap. Hit kan hänföras både släck- 

ningsmanskap och redskap. Visserligen kan man för våra förhållanden 

ej gärna tänka sig, att särskilda kårer härför skola hållas i ständig be- 

redskap, men mycket torde kunna vinnas genom att skogsförvaltningen 

under för skogseld kritiska tider ständigt har klart för sig, varifrån en styrka 

hastigt kan erhållas. Det uppbådade folket kan nämligen ofta först på- 

räknas, då den förmånligaste släckningstiden är försuten. 

Bristen på lämpliga redskap vid det första ingripandet i släckningen 

gör sig ofta kännbar, och därför borde å alla större välordnade skogs- 

bruk en ständig uppsättning av sådana redskap finnas tillgänglig; helst 

en uppsats hos varje bevakare. En dylik uppsättning för ett trettiotal 

man bör lämpligen omfatta: 1 spade pr man, I yxa på varannan, d. v. s. 

ett femtontal, tre stycken stocksågar och ett tiotal hinkar, gärna av 

impr. väv. Några större s. k. flåhackor jämte krattor och grövre kol- 

rakor bli dessutom ofta av stort värde. 

Släckningsarbetet. 

Organisation. 

Enligt den nya lagen om förekommande och släckning av skogseld 

skall varje socken å landet utgöra en brandrote för sig, och för varje 

brandrote skall finnas en brandfogde, som väljes för tre år i sänder av 

kommunalstämman. Brandfogden åligger att övervaka skogseldslagens 

efterlevnad och beivra överträdelser av densamma. Dessutom skall han 

vid utbruten skogseld skyndsammast bege sig till brandstället och där 

övertaga befälet över släckningsmanskapet. Är det å allmän skog el- 

den utbrutit eller hotas sådan, skall återigen jägmästaren övertaga be- 
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fälet, så fort kan kommer tillstädes. Vid större skogseldar kan emeller- 

tid Konungens Befallningshavande förordna särskild befälhavare. 

Skyldighet att deltaga i släckningsarbetet har en var i trakten bosatt 

arbetsför man, som fyllt 18 men ej 60 år och som ej har giltiga skäl 

att utebliva, vartill räknas, om han ej utan fara för hälsan kan infinna sig, 

eller han genom att infinna sig skulle eftersätta viktiga göromål, som 

ej tåla uppskov. En var, som varsnar skogseld och ej genast kan släcka 

den, är skyldig att dels, om han vet att släckningsskyldiga finnas i när- 

heten, underrätta dem och dessutom, så fort ske kan, underrätta brand- 

fogden eller närmast boende kronobetjänt eller skogsstatstjänsteman. 

Dessa senare äro i sin tur skyldiga att ofördröjligen sammankalla nö- 

digt manskap, och är envar skyldig, att utan dröjsmål fortskaffa dylik 

kallelse. Envar, som sålunda kallats till skogseld, är skyldig att oför- 

dröjligen bege sig till brandplatsen, försedd med nödiga släckningsred- 

skap. Dessutom finnes ytterligare stadgat, att släckningsskyldiga perso- 

ner, som uppehålla sig i närheten av brandstället, utan kallelse äro skyl- 

diga att, så fort de fått kunskap om branden, skynda dit och taga del 

i släckningsarbetet; detta för att ej någon tid skall försittas. Har elden 

tagit sådan omfattning, att släckningsmanskap i större antal erfordras, skall 

befälhavaren hos Konungens Befallningshavande begära militärhandräckning. 

Allt släckningsmanskap är skyldigt att ställa sig till efterrättelse de 

föreskrifter, som befälhavaren i och för släckningsarbetet giver och få 

ej utan giltiga skäl — och dit räknas sjukdom eller göromål, som 

ej utan våda kan uppskjutas — avlägsna sig från brandstället, förrän de 

av befälhavaren hemförlovas. Överträdelser i detta avseende straffas 

med böter jämlikt särskild paragraf. 

I allmänhet tillerkänner lagen ingen gottgörelse åt personer, som del- 

tagit i släckningsarbetet, vilket motiveras därmed, att ett dylikt stad- 

gande lätt skulle kunna utplåna uppfattningen av att det är en medbor- 

gerlig plikt att deltaga i släckningsarbetet samt dessutom, att utsikten 

till erhållande av ersättning för släckningsarbete i vissa fall skulle kunna 

fresta personer till anläggande av skogseld. 

Däremot är den, som deltagit i släckningsarbetet, berättigad utfå er- 

sättning för skada till följd av arbetet, t. ex. å kläder, skodon och red- 

skap och kan dessutom tillerkännas särskild ersättning eller s. k. belö- 

ning, som jämväl utbetalas av statsmedel. Framställningar om dylika 

ersättningar skola göras hos befälhavaren, som har att jämte eget yttrande 

överlämna dem tilll Konungens Befallningshavande, som prövar förslag 

eller framställning härom och därefter till vederbörande utanordnar dem till- 

erkända belopp. Såsom exempel på de särskilda omständigheter, under 

vilka ersättning skulle kunna komma att utgå, anföras i motiveringen, 



OM SKOGSELD. 143 

att personer, som ej äro släckningsskyldiga biträtt 

att mindre bemedlade genom deltagande i släckningsarbete gått miste 

om förtjänst, 

att släckningsmanskap visat prov på särskilt nit och rådighet, 

att långvarig eftersläckning och därmed förenad vakthållning varit 

nödvändig m. m. 

För att den privata äganderätten ej må lägga något hinder i vägen 

för ett rationellt släckningsarbete, finnes i $ 12 stadgat: »För häm- 

mande av skogseld må släckningsmanskap fälla träd, anlägga moteld, 

undanskaffa hägnad eller vidtaga andra dylika för ändamålets vinnande 

nödiga åtgärder; dock att, där befälhavaren är tillstädes, hans föreskrift 

först skall inhämtas.» I motiveringen till denna paragraf framhålles 

bl. a., att för skada, som orsakats av dylika åtgärder, den, som lidit 

skadan, ej torde ha rätt till ersättning, annat än i det fall elden upp- 

kommit genom någons vållande, i vilket fall denne torde kunna ådö- 

mas ersättningsskyldighet. 

ik 

Grunderna för släckningsarbetets organisation äro alltså i viss mån ge- 

nom lagen bestämda. Högsta ledningen skall ske från en hand eller rät- 

tare från ett huvud, och detta huvud måste ha förmågan att hålla tan- 

karna klara, om släckningsarbetet skall bli så framgångsrikt som möjligt. 

En liten, väl organiserad och ledd styrka kan uträtta oerhört mycket 

mera än en större, som. arbetar planlöst. Det fordras emellertid icke 

alltid blott en befälkavare, utan jämväl, så fort elden fått någon omfattning, 

kvalificerade underbefälhavare eller arbetsledare, helst en sådan för var 

10:de å 12:te man. Och får elden mycket stor omfattning, kunna dessa 

arbetsledare ej sortera direkt under överbefälhavaren, utan måste de då 

ställas under säskilda sektionsbefälhavare, som i sin ordning sortera di- 

rekt under överledningen. Bristen av dylikt underbefäl eller mera i de- 

talj organiserad ledning torde i regel vara en bidragande orsak till att 

så relativt litet uträttas med dessa hopbådade styrkor av civilt manskap, 

jämfört med av militären, trots att de rent personliga arbetsprestatio- 

nerna hos den senare längt ifrån äro större i genomsnitt. Att överbefäl- 

havaren, så fort han ej personligen kan överblicka brandplatsen, genom 

rapportkarlar, fälttelefon eller dylikt måste stå i intim kontakt med sina 

underbefälhavare är självklart. Endast härigenom kan det anlända folket 

insättas på de fronter, där det bäst behöves, ävensom överflyttning av 

manskap eller insättning av reserver på rätt sätt äga rum. 

Ett exempel på reservens betydelse kan anföras från Svanåbranden 

(se fig. 9.) Redan första kvällen blev man herre över elden vid en linje 
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från sjön St. Toften, torpet Toften i rakt sydlig riktning efter det 

smalare mossdraget, och hade då en styrka av omkring 1,000 man 

samlad, som dock utan någon ordnad avlösning arbetat i ett sträck 

större eller mindre delen av dagen. 

När därför natten kom — den lämpligaste och bästa arbetstiden för 

eldens säkrande, var manskapet uttröttat och förbi av hunger och törst 

— varför en del avlägsnade sig för proviantering, andra vilade o. s. v. 

med påföljd att på morgonen elden i fronten gick upp med förnyad 

styrka och avbrände ett lika stort område som första dagen. Den mili- 

tär, som på aftonen anlände från Västerås, 200 man, insattes i en flank 

och säkrade denna fullständigt. Hade denna militär insatts i frontlinjen, 

eller hade en frisk reservstyrka insatts där på kvällen, hade branden 

med säkerhet blott fått halva omfattningen. På andra dagens afton 

blev elden helt omringad av militär med ordnade avlösningar och där- 

med under kontroll. 

Spannarbodabranden åter (fig. 10), som under första dagen ödelade 

en oerhörd areal, kom redan efter första natten under kontroll, tack 

vare att landshövding BERGSTRÖM — som själv kom till brandplatser 

få timmar efter eldens begynnande, ditskaffade nära 1,700 man militär 

förutom uppbådat folk, som på natten sattes in runt hela brandlinjen, 

och sedan i huvudsak höllo densamma. 

En sak, som i detta sammanhang jämväl torde böra beröras, är släck- 

ningsmanskapets förplägnad. I motiveringen till den nya lagen fram- 

hålles, hurusom någon särskild bestämmelse om släckningsmanskapets 

skyldighet, att för viss tid medföra proviant, ej i lagen ansetts böra in- 

tagas, då man kan förmoda, att manskapets proviantering framdeles 

som hittills torde kunna ordnas, utan att i lag intagas föreskrifter där- 

om. Så fort en eld får den omfattning, att folkets kvarhållande under 

längre tid blir nödig, måste därför befälhavaren ägna omtanke jämväl 

at denna viktiga sak. Skall folket bibehållas vid full vigör, måste för- 

plägnaden vara väl ordnad. Medel för bestridande av utgifter härför torde 

alltid efter anhållan genom Konungens Befallningshavande kunna erhållas. 

Arbetsmetoder för släckning. 

Yt elletilopelden: 

En mindre löpeld i torrt gräs, mossa, löv eller svagare ris, kan van- 

ligen direkt slås ut med lämpliga redskap, såsom risruskor, en gammal 

rock, ryggsäck e. d., helst om desamma då och då kunna doppas i vat- 

ten. Härvid anbringas slagen från sidorna, så att eldgnistor och bränn- 

bart material kastas inåt eldhärden. 
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Äro större mängder av brännbart material anhopade, som ljung, ris, 

buskar och dylikt, och är vinden uppe, blir elden snart för het att nal- 

kas i fronten. Är den ej alltför svår, kan den ofta dämpas med sand 

eller lösare jord, om sådan på platsen finnes tillgänglig. En välplacerad 

spade full med sand, gott spridd, kan ofta dämpa löpelden på en tre å fyra 

meters längd. Vatten, om sådant kan erhållas, är även av god effekt. Haär- 

vid har man konstaterat, att vanliga vattenkannor eller handsprutor oftast 

Efter »American Forestry>». 

Fig. 19. Klövjeanordning vid skogseld för vattentransport i ämbar av impregnerad väv. 

bli de bästa spridarna. En man går därvid före och besprutar kanten, en 

annan kommer efter med ruskor eller andra tillhyggen och slår ut elden 

helt från kanten, varefter andra följa efter och medelst spadar, hackor 

eller krattor säkra kanten helt. För framtransport av vatten kunna använ- 

das hinkar eller ibland vattentunnor, dragna av häst, om terrängen så 
tillåter. 

I Amerika klövjas ofta vatten vid dylika tillfällen i särskilda klövje- 

ämbar af impregnerad väv (fig. 19). Där har även med framgång vid 

skogseldar använts s. k. patentsläckare, d. v. s. apparater, medelst vilka 

10 Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 1915. 
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vattnet blandas med kolsyra, och har det uppgivits, att vattnets släckande 

effekt härigenom skulle kunna fyrtiodubblas. 

Blir löpelden i fronten så häftig, att man ej kan nalkas densamma, 

är bästa metoden alltid att inrikta huvudarbetet på frontkanterna, och 

på så vis få elden smalare och smalare, tills den mot något naturligt 

hinder, bäck, dike, väg el. dylikt kan stoppas, eller ock mot i förväg 

avröjd gata. Vid dylik röjning komma yxor, .spadar, flåhackor, ja även 

krattor och kolrakor till god hjälp. Vid förf:s tjänstgöring å Sunnerbo 

revir användes även med stor fördel s. k. ljunglar — en kort solid lie 

— medelst vilka gator i hög ljung hastigt kunde uppmejas, och som 

blevo en värderik hjälp vid eldens begränsning. I många fall kan man 

emellertid stoppa en häftig löpeld utan dylika gator blott genom att 

medelst sina angrepp få fronten smalare och smalare, tills den löper ut 

i en mindre farlig spets, som direkt kan attackeras. Undan för undan 

som ' löpelden släckes i kanterna, böra dessa av efterföljande manskap 

isoleras genom grävning eller avskyffling av brännbart material till uppåt 

en fots bredd, enär annars elden lätt ånyo kan hoppa över. Vid all 

dylik  avskrapning eller avgrävning av ytan kastas materialet inåt eld- 

härden, då det ofta kan innehålla glöd som tända. 

Topp- eller kroneld. 

Toppelden är besvärligare att släcka, ja i hård vind kan det vara för- 

enat med livsfara att nalkas dess front. Toppelden åtföljes alltid av 

löpeld. Den stannar, när ej längre i dess front finnas brännbara träd- 

kronor, genom vilken den kan löpa, eller när där ej längre på marken finnas 

brännbara ämnep, som kunna föra löpelden framåt. Gator och hinder 

i fronten i form av vägar och smärre vattendrag förmå föga hejda en 

”toppeld, då den tänder löpelden 100-tals meter framför sig, om vinden är 

hård. Släckningsarbetet måste i första hand inriktas mot flankerna, där 

den sig kringspridande löpelden släckes genom röjningar av gator eller på 

sätt, som nyss framhållits. Härigenom hindras bäst uppkomsten av nya 

toppeldtungor, eller med andra ord eldens front hålles smal. Ett direkt 

angrepp i toppeldens front annat än å naturligt danade angreppspunk- 

ter är fullkomligt lönlöst, huru stor styrka man än har till förfogande. 

Lövskogsbälten, breda inägor, sjöar mossar och kärr o. d. erbjuda lämp- 

liga angreppspunkter. Här skall nämligen toppelden ner, och här får 

man så sätta in sina ansträngningar på att släcka löpelden och även 

uppkomna s. k. »hoppeldar» på andra sidan linjen. 

Moteld är ju ett sedan gammalt rekommenderat medel mot toppeld, 

men om dess värde synas meningarna mycket delade. Somliga aukto- 
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riteter” förkasta metoden helt, och framhålla, hurusom genom användande 

av moteldar större skador åstadkommits än genom de direkta skogs- 

eldarna. HENRY S. GRAVES” framhåller motelden som det bästa hjälp- 

medlet, om blott förhållandena äro sådana, att moteld kan uppgöras. 

I hård motvind eller utförssluttningar kan man ej få en löpande moteld 

att gå. I lugnare väder och på jämnare mark, eller i motlut bli de 

däremot mera verksamma. 

Förhållandena hos oss äro nu oftast sådana, att motelden blir mer 

verksam mot /Zöpeldars begränsning, t. ex. i ljungmarker o. d. platser, 

än mot toppeldar direkt. Skall moteld mot toppeld uppgöras, måste 

den emellertid företagas med största omdöme. Man får då rakt i fronten 

framom toppelden där närmaste naturliga skyddslinje i form av väg, 

bäck, brandlinje, mosskomplex eller dylikt möjliggör en tryggad start- 

linje för löpelden, på en tillräckligt bred front, på en gång starta elden 

efter hela linjen, genom tätt anbragta tändningar. Den linje, som ut- 

väljes, måste genom röjningar säkrats, så att ej elden hoppar över åt 

fel håll. Och att dessutom en betydande vaktstyrka kräves, är ju själv- 

klart. Äro förhållandena gynnsamma, äter sig nu löpelden, tack vare 

den breda startlinjen, som åstadkommer större hetta, mot vinden åt topp- 

elden, och när den nalkas densamma, får elden ökad fart av det genom 

branden uppkomna draget. De båda eldarna brinna hop med stor 

häftighet och toppelden dör ut där de mötas. I flankerna måste emel- 

lertid nu ett energiskt arbete insättas, enär annars därifrån toppelden 

lätt startar igen med nya spetsar. Den, som startar en moteld, måste 

emellertid vara väl förtrogen med terrängförhållandena och alltid beakta, 

att motelden är ett av de farligaste vapnen man använder. Ganska 

vanligt är nog också att man ibland låter skrämma sig av eldens till- 

fälliga utsende och tillgriper moteldar, som göra skadorna mångdubbelt 

större än de eljest skulle blivit. 

När kvällen kommer, och vinden i regel lugnar, går toppelden oftast 

av sig själv ner till löpeld, även i tätare bestånd, och då är rätta tiden, 

att direkt ingripa i fronten, och genom energiska arbeten söka isolera 

brandfältets yttergränser (fig. 20). 
Vid isoleringsarbetenas bedrivande måste naturligtvis största omsor- 

gen ägnas de mest kritiska gränserna, men man bör härvid jämväl 

räkna med den möjligheten, att vinden på natten kan kasta om. 

iforv- eller jord brand: 

Släckning av torv- eller jordbrand tillhör närmast det s. k. eftersläck- 

ningsarbetet. Är torvlagret tunt, kan elden ofta med framgång släckas 

1 GIRARD: Les incendies de foréts. — Paris 1913. 
? The protection of forests from fire. — American Forestry, 1910—1911. 
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med sand eller grus, varmed täckes över, eller ock medelst vatten, om 

sådant finnes att tillgå. Är torvlagret åter av djupare beskaffenhet, är 

all dämning med sand eller annat mineraljordsmaterial för släckning så 

gott som fruktlöst. Med vatten uträttas oändligt litet, förutsatt att man 

ej kan övergjuta sådana mängder, att hela torvlagret sättes under vat- 

Ng z 
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Ur Skogsinstitutets samlingar. Foto av förf. 

Fig. 21. Isoleringsarbete kring en brinnande kolbotten. Grönbo kronopark 1914. Att 
isoleringsdiket blivit för smalt framgår av att elden på ett par ställen hoppat över. 

(Obs.! de vita fläckarna i förgrunden.) 

ten. Samma är förhållandet med stybbesbranden å kolbottnarna inom 

brandfältet. Vid sommarens stora skogseldar vid Svanå och Spannar- 

boda kunde detta konstateras. Vid Svanå användes vattenkörning med 

häst och tunnor för släckning av kolbottnar i stor utsträckning — men 

resultatet skulle i genomsnitt kunna sammanfattas sålunda: På ett par 

kilometers väglängd till vatten, hinner en häst ungefär forsla fram vat- 
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ten i-den mån detsamma genom stybbesbranden å en kolbotten hin- 

ner avdunsta — om elden har någon omfattning åtminstone — och me- 

toden att direkt genom vattenältning släcka stybbesbrand blir för dyrbar. 

Såväl vid Svanå som Spannarboda användes ångsprutor för överbe- 

gjutning och släckning av brinnande djupare mossar. Att det emeller- 

tid fordras enorma vattenmassor för resultats åstadkommande kunde man 

här konstatera. När mossarna överdränkts så, att de så gott som stodo 

blanka med vatten, och ytan fotsdjupt ältats upp av strålen, föreföll 

mossen lugn och kall några dagar, tills detta vatten avdunstat, då pro- 

ceduren fick återupprepas. Kostnaden blir dessutom rätt aktningsvärd i 

förhållande till resultaten. Vid Spannarboda lånades tvänne ångsprutor 

med servis från Stockholm, vilka vardera gåvo 2,000 liter i minuten. 

Genom kombination av båda kunde vatten tryckas fram 6 km. — 3,000 

meter av vardera sprutan. Härigenom kunde vatten erbållas i tillräck- 

lig mängd från de större sjöarna. Tryckslangar äro emellertid rätt ömtå- 

liga saker, som ej lånas bort, utan måste inköpas direkt, vadan enbart 

kostnaden för inköp av tryckslangar å 3 kr. metern belöpte sig till minst 

18,000 kronor. 

Bästa och säkraste resultatet vid släckning av torvbrand, stybbesbrand 

o. d. ernås utan tvivel genom isoleringsgrävning omkring brandställena, 

så nära intill eldbärden, som förhållandena tillåta. För att bli effektiva 

måste dessa isoleringsdiken upptagas till fasta mineraljorden och vara 

minst en fot breda i botten (fig. 21). 

Vatten blir av största värde för ifyllning eller begjutning av dessa 

dikeskanter, varigenom de hållas mera effektiva för isoleringen (fig. 22). 

Begjutning åter av själva eldhärdarna förlänger släckningsproceduren. 

När elden når isoleringsdikena och allt brännbart därinnom är slut, 

slocknar den (fig. 23). 

Tillsyn måste dock övas, att elden ej hoppar över i andra dikeskan- 

ten, vilket särskilt vid blåst lätt kan äga rum. För hindrande av gnis- 

tors kringblåsning från själva eldhärdarna kan återigen mineraljord och 

sand vara ett verksamt täckmedel. 

Stubbar, myrstackar, ruttna vindfällen o. d. hålla även ofta elden lång 

tid. Vid eftersläckningen är bäst att uppbryta och kringsprida desamma, 

varefter resterna övertäckas med mineraljord. TIhåliga träd, synnerligast 

aspar, tändas ofta inuti genom gnistors infarande i hackspetthål och röt- 

hål, och förbrinna dessa stammar genom pyrande eld mycket långsamt. 

Sådana stammar böra vid eftersläckningsarbetena kullfällas och uppkly- 

vas, så att eldhärdarna bli blottade och släckta. 
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Som en sluterinran beträffande alla skogseldsläckningsarbeten, bör fram- 

hållas vikten. av snabbhet i första ingripandet och ihållighet betäffande 

efterbevakningen. Vad en man förmår uträtta strax elden börjat, kan 

mången gång ej åstadkommas av 100 man, sedan elden någon timme 

fått utbreda sig. Så länge en glödande gnista ännu finnes kvar inom 

brandfältet, måste detsamma bevakas, förutsatt att väderleken är sådan, 

att skogselds uppkomst över huvud taget är möjlig. 

Större skogseldar kunna sålunda kräva månadslång efterbevaktning, 

eller till dess större och ihållande regn inträffa. 

ad A 
Å & steam Sa röt nd 

Foto av förf. 

Fig. 22. Isoleringsdike kring en brinnande torvmark, ifyllt med vatten. 
Till höger å bilden pågår torybranden som bäst. Grönbo kronopark 1914. 

Och som exempel på huru. ihållande elden kan vara kan anföras, att 

i slutet på november eld ännu fanns kvar i torv inom Spannarbodabrand- 

fältet, som tändes i juli. 

Skador genom skogseld. 

I största korthet torde det kanske vara lämpligt att i detta sam- 

manhang något beröra skadegörelsen genom skogseld. 

Skadorna beröra först och främst de förefintliga skogsbestånden och 

virket i dessa, vidare själva skogsmarken och området som ståndsort be- 

traktad, varjämte dessutom ofta gårdar och bostäder, hägnader m. m. 

kunna ga förlorade. 
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Där toppelden eller torvbranden går fram, dödas naturligtvis alla träd 
i dess väg. Löpelden kan återigen göra större eller mindre skada, 

alltefter den hetta den utvecklar och beståndets beskaffenhet. Olika 
. träds större eller mindre ömtålighet mot löpeld beror i stort sett enbart 

av deras barktjocklek och kronans höjd över marken. När kambiet 

upphettats till 354” C. dödas det och blir kort därefter brunt'. Träd 
försedda med grov kork eller skrovelbark slippa lindrigast undan, 

3 Foto av Nils Sylvén. 

Fig. 23. Torvbranden från höger har nått fram till isolerings- 
diket och självdör däremot. Grönbo kronopark 1914. 

. 

de slät- och tunnbarkiga dödas ofta helt. Även kunna träden genom 

en het löpeld skadas till rötterna, så att de därigenom dödas eller ned- 
sättas till sina livsfunktioner. Yngre träd och sådana arter, som även vid 
högre ålder ha slät eller tunnare bark, dödas därför ofta helt av löpelden, 

även om ej kronorna skadas. De vid högre ålder grovbarkiga, t. ex. 
vår vanliga tall, slippa oftast undan med brännskador i den nedre stam- 

delens läsida vid branden, s. k. brandlyror eller ljud, allbekanta från 
våra norrlandsskogar. 

! HEINRICH MAYR: Der Waldbau. 1909, sid. 12. 
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Den direkta skadegörelsen å virket — d. v. s. de direkta tekniska 

skadorna genom eld, äro oftast mera lindriga. Även i häårdbrända be- 

stånd, där toppelden gått fram, är virket lika värdefullt både till såg- 

timmer och massaved — den senare behöver endast litet fullständigare 

barkning för att i värde vara fullt jämförbar med frisk avverkad ved. 

Däremot bli de indirekta tekniska skadorna ofta så mycket mera be- 

tydande, och detta synnerligast, om brandfältet är av den omfattning, att 

det ej hinner avverkas första vintern, eller om branden har inträffat ti- 

Ur Skogsinstitutets samlingar. Foto av förf. 

Fig. 24. Av löpeld hårdbränt hygge. Grönbo kronopark 1914. 
1 

digt på sommaren eller våren, då insektskadorna redan första sommaren 

kunna bli betydande. 

Vedborrar och larver av s. k. långhorningar åstadkomma härvid i sig 

själva betydande tekniska skador, men såväl dessa som även märg- och 

barkborrar bli av än större betydelse därigenom, att de öppna tillgång 

genom barken för blåytesvampen, som sedan från deras gångsystem spri- 

der sig genom virket. Dessa insektskador inskränka sig oftast ej blott 

till de träd, som direkt dödats av elden — de hårdbrända bli till och 

med mindre begärliga — utan vid den insektshärjning, som i regel all- 

tid efterföljer skogselden, angripas och förstöras även andra träd, som 

blott genom elden blivit nedsatta till sina livsfunktioner — ja möjligen 

även fullt friska träd. Beträffande värdet av dessa skador behöver blott 
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i förbigående erinras om att för sågtimmer sjunker vädet smed en tredje- 

del ungefär för blånad och 2ed till en tredjedel vid söndergnagning av 

långhorningslarver.” 
De s. k. brandlyrorna å tall bli oftast av underordnad teknisk betydelse, 

då de genom hartsimpregnering skyddas för rötor. 

Beträffande skadegörelse å själva marken genom skogseldar kunna 

förhållandena växla mycket, allt efter brandens art och beskaffenhet. 

Där torvbranden gått fram över skogsmarken,: såsom efter långvarig 

sommartorka, och förtärt både torv- och myllager, blir marken vad man 

kallar hårdbränd och helt visst för långa tider framåt mindervärdig för 

Ur Skogsinstitutets samlingar. Foto. av förf. 1914. 

Fig. 25. Högsta ledningen för släckningsarbetena vid Spannarbodabranden 1914. I mitten 
landshövding Bergström, till vänster om honom major Aminoff, löjtnant Personne och jäg- 

mästare Ramstedt. I bakgrunden härjade ungskogar. 

skogsbruk. Tydliga exempel härpå kan man få både från »hårdbrända» 

s. k. brännor i Norrland, som från hårdbrända rymarker i Småland, där 

återväxtanskaffningen är oerhört försvårad. 

Att återigen skogseld -— särskilt den lättare löpelden på våren — 

kan utöva en helt förmånlig inverkan på marken, är lika visst, och därom 

vittna utan vidare våra vackraste yngre och medelålders skogsbestånd i 

Norrland, uppkomna å forna brandfält. Huru hårt elden skall ta för 

att verka skadlig eller nyttig, eller å vilka marker en eld i allmänhet 

1 Konstaterat vid Svanå—Sprängsvikens sågverk i stor utsträckning å virke från Selsjö- 

brandfältet i Jämtland. 

FÖ, Sm 
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medför nytta eller skada, är ett problem, som ännu torde vara föga ve- 

tenskapligt utrett. 

Dock kan man ju alltid förmoda, att å torvbundna marker, när elden 

ej helt förstör torvlagret, den uppkomna askan icke blott verkar 

som en välgörande övergödsling i allmänhet, utan också neutraliserar 

humussyrorna och därigenom åstadkommer ett friskare och för kväve- 

bakterierna förmånligare tillstånd i marken. Å mycket myllfattiga mar- 

ker torde elden nog oftare åstadkomma direkt skada (fig. 24). 

Bortsett från om själva jordmånen genom en övergången skogseld 

förbättras eller försämras, sker i regel en försämring av marken som 

ståndort betraktad, så snart mycket stora brandfält uppstå. Självför- 

yngringsmöjligheterna försvåras av brist på fröbar skog. Träd med stor 

spridningsförmåga och lätta frön, som björk och asp, ockupera marken 

i första hand, och barrträden invandra mera långsamt. Kulturåtgärderna 

försvåras ofta genom en otillbörlig exposition, eller genom markens 

gräsbindning. Frostömma trädslag få ofta svårt att direkt ta sig upp å 

brandfältet m. m. Och till sist kan även framhållas, hurusom genom 

stora brandfälts uppkomst å mark med dåliga avrinningsförhållanden, 

en stigning av grundvattnet lätt kan bli en följd, som i sin ordning kan 

medföra försumpning och förvildning av marken. E. HAGLUND fram- 

håller sålunda tidigare skogseldar som en av de viktigaste försumpnings- 

orsakerna, varigenom flertalet våra torvmarker skulle ha uppstått.” 

Slutligen kan den skadegörelse, som blir en följd av kolbottnars för- 

störing genom stybbens uppbränning vid skogseld, bli av rätt stor be- 

tydelse, allrahelst dessa kolbottnar för tillgodogörandet av det brand- 

skadade virket ofta äro av största betydelse. En ordentlig kolbotten med 

stybb, representerar, där den behöves, utan tvivel ett värde av bortåt ett 

hundratal kronor. Och där då, såsom vid Svanå och Spannarboda var fallet, 

hundratals bottnar uppbrännas, gå rätt stora värden härigenom förlorade. 

Väl kunna mången gång betydande förluster åsamkas skogsägaren 

därigenom, att de avverkningsbara bestånden dödas av elden. Detta 

dels beroende av den tvångsavverknirg, som blir följden, och vilken kan 

framtvingas under mindre goda konjunkturförhållanden, samt dels och 

icke minst genom den kvalitativa försämringen av virket genom direkta 

och indirekta eldskador, vilka dock, enligt vad ovan framhållits, kunna 

vara mer eller mindre betydande. 

Dessa förluster bäras dock ofta av skogsägaren med mera jämnmod, 

då samtidigt ofta betydande kapital frigöres och förvandlas i pengar. 

Den ojämförligt smärtsammaste förlusten åsamkas dock alltid skogs- 

ägaren genom ungskogarnas förstörande av elden, ty där lämnas intet 

1 Svenska Mosskulturföreningens tidskrift, h. 2 1909, m. fl. ställen 
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övrigt, och ingen tröst. Å den grafiska framställningen, fig. 26, som är 

upplagd efter TOR JONSONS värdeberäkningar för Malingsboskogarna i 

Kopparbergs län, och som torde tämligen väl representera medelvärden och 

medelavkastning från mellansvenska barrblandskogar, ger det streckade 

fältet ett uttryck för skillnaden mellan beståndets förväntnings- och avverk- 

ningsvärde. Det är detta värde, som under alla omständigheter vid en skogs- 

eld är prisgivet, och som därför i första hand kunde behöva en försäkring. 

Värde i kr 
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1500- - 7 1500 

N / 

JK 

f 

1000 - r > t 1000 

900 + b dn 900 

800- I Å | 2 

700 L ER 700 
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400 JK 22 t 400 

300 - : MA 5 Soc 300 
Få FE SR PA 

200 FÄLLDE 200 4 EES få IML lf 

LVTSILALLLTDILIA IF KA | = Ålder år 024 6 810. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fig. 26. Grafisk framställnig af barrblandbestånds värden vid olika åldrar, efter TOR JONSONS 
värdeberäkningar från Malingsbo (se h. 2 av denna tidskrift 1913). Den undre heldragna 
linjen betecknar beståndets realisationsvärde vid olika åldrar, den övre heldragna detta 
realisationsvärde 4 utfallna gallringars värden, prolongerade efter 4 2, ränta. De båda 
streckade linjerna beteckna beståndets förväntningsvärden vid resp. 60 och 100 års omlopps- 
tider, och äro erhållna därigenom att slutvärdena diskonterats tillbaka efter 4 25 rtantetot: 
Vid 0 år beteckna de alltså skogskulturens värde. Det streckade fältet beteeknar det värde 
som vid en tvångsavverkning med resp. åldrar går förlorat; och vilket värde alltså i första 

hand vid en skogseld tillspillogives. 

Sedan nu den enskilde skogsägaren genom lagstiftning ålagts att sörja 
för återväxtanskaffningen, vore det utan tvivel konsekvent att möjlighet 
jämväl bereddes honom att få dessa anlagda ungskogar försäkrade mot 
eldfaran under sunda och betryggande former. Huruvida detta kan åstad- 

kommas genom enskilt initiativ och utan en obligatorisk försäkring, är 

emellertid en fråga, som framtiden får utvisa. 



MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT. 

Redogörelse för verksamheten vid Statens 

Skogsförsöksanstalt under år 1914. 

Jämlikt föreskriften i $ 10, mom. 11 av Kungl. Maj:ts nådiga instruk- 

tion för Statens Skogsförsöksanstalt av den 25 oktober 1912 ha följande 

berättelser över de båda avdelningarnas verksamhet under år 1914 blivit 

upprättade. 

I. Skogsavdelningen. 

Under vintern och förvåren, från januari månad till slutet av april 

månad, pågingo innearbetena, och bestodo dessa huvudsakligen i bearbe- 

tande av insamlat material samt i förarbeten till anstaltens deltagande i 

den baltiska utställningen. Föreståndaren och de båda skogsbiträdena 

sysslade med uträknande och bearbetande av uppskattningstal från för- 

söksytorna och sammanförande av uppgifter rörande kartläggningen av 

ljunghedarna. Skrivbiträdet var helt upptaget med kartarbeten för ut- 

ställningen, och assistenten påbörjade en historisk utredning rörande 

ljunghedarnas forna utbredning i sydvästra Sverige, därvid särskilt Bo- 

huslän blivit behandlat under året. 

Fältarbetena påbörjades i slutet av "april, och pågingo sedan — med 

kortare uppehåll för expeditionsgöromål eller nödvändiga innearbeten i 

Stockholm, för krigstjänstgöring eller semester — in i mitten av november. 

Föreståndarens resor ha omfattat 106 dagar, assistentens 95 dagar och 

de båda skogsbiträdenas respektive 134 och 128 dagar. 

Under hösten ha innearbetena fortgått som på vintern. Föreståndaren 

har härvid även bearbetat och publicerat resultaten från vissa proveniens- 

ytor av tall, och assistenten har behandlat kronojägarnas rapporter om 

frötillgången. Av de olika arbetsuppgifter, som tillhöra avdelningens 

arbetsprogram för 3-årsperioden 1912—14, ha följande blivit under året 

behandlade i nedan angiven omfattning. 

Av  försöksytorna för gallringar och ljushuggningar ha serien n:o 3 

avd. I—IV å Storholmen i Lycksele reviderats och ånyo gallrats för 

tredje gången. Ytorna n:o 82—93, samtliga anlagda i tallskogar i övre 

Norrland, ha reviderats, varvid gallringsgraden omförts från svag låg- 
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gallring till stark och beträffande ytan n:o till ljus- eller föryngrings- 

huggning. Vidare ha reviderats och gallrats ytan 165 i 59-årig björk- 

skog i Halland och ytorna n:o 155 1—II i 40-årig granskog i Skåne. 

2:ne nya gallringsytor ha anlagts, nämligen n:o 279 och 284 (se tabell 1). 

Tabell 1. Nyanlagda försöksytor. 

| N:o SIR Beskaffenhet | Belägenhet Behagnlene 
| har | sätt 

279 0,25 | 39-årigt kulturbestånd av gran ...|Kongälvsstadsskog,Boh.| Krongallring 
280 0,25 | 69- » lärkbestånd med underv. av 

| BOTA oden o SANNE SENS Ombergs krpk., Ög. Gallring 
281 0,30 | 32- > blandbestånd av gran o. lärk » » > Krongallring 

282 Ols 255 mur lärkbestand. Frus9 se » > » Låggallring 
283 Ons VETA =S LSD. LACK es ande | » » » — 

284 0,25 | 40- » blandbestånd av gran och al » » » Krongallring | 
285 | 0,50 |I90- » granbestånd med =<björk- Uppskattn. av 

| ITA D LÄTT GUTE Oo AR |Råneträsk krpk., Nb. orörd urskog 
250MEEO 25 20-56 Sib; lärkbestand F.ö. Bjurfors krpk., Vstm. Krongallring 
287 | 0,30 | 50- » blandbestånd av lärk, tall,| 

2 | | STAN KO CHAN) OKI Aer Gammelkroppa, Vrml. Krongallring 
288 0,10 | SID Tank be stands ene Brommö krpk, Vg. Låggallring 
289 | 0,20 | 30- » blandbestånd av tall o. lärk 

| med underväxt av gran ...|Gammelkroppa, Vrml. re RE 
200MM-OsH | 430: 37 LäÄrkebestand i enes see 'Bordsjö, Smål. » 

202 of Chussl SCR ARE RAS ago ost RAS kd » » 

292 0,25 | 68- >» Dr AN KSSS Ser EE » » 
| 203 0,2 70- » blandbestånd av gran, tall 

| OCKHLAPIGA reder NNE SST > » > 
[IE 204 KSO 100 FO5E slugranbestand s.k ee Alkwettern, Vrml. Föryngrings- 
| | | huggning ge- 

nom Wagners 
| | kantblädning 

Vid av dessa revisioner betingade uppskattningar samt vid övriga prov- 

ytsundersökningar ha under året uppmätts sammanlagt 1,306 st. prov- 

stammar samt 3,006 sektionerade gallringsstammar (se tabell 2). 

Tabell 2. Antal uppskattade provträd. 

| Fällda prov- 
| | Stående prov- |stammar, som| Sektionerat |, 

AN ; o : 5 Summa under- 
Trädslag | stammar, |sektionerats på gallringsvirke |. z 

s | 5 sökta träd 
antal varje meter, | antal träd 

| antal 
| RATAR | 

[Deng S ake 0006 Urea SAS — 546 |, 00240 STO 
| Gran KN RARE RASEN KL a 82 294 | 562 | 938 
| BJ OTRS ASIA — 52 | 200 | 252 

AT SAN SSR SR RE a a = 35 | 31 66 
BO KIYEENT ISEN — | — 6 6 

|UEEAAE SERR EE) RRaAaN ca — = NS 13 
Euro pelskelarkon Sa — 178 | 303 571 
Sibirisk FR RE = 119 | 168 287 
STVERES FANS VESA TE LAR -— | 9 9 z - pg pe 

Summa | 82 IEA | 3,006 4,312 
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De rena Zillväxtytorna ha under året ökats med en tillfällig yta, upp- 

skattad och i detalj undersökt i 190-årig urskog av gran (n:o 285) i 

Norrbotten. 

Forsök för naturlig föryngring har utförts i det Alkwetterns aktie- 

bolag tillhöriga Lanforsbeståndet, som till en areal av omkring 20 hektar 

helt upplåtits till försöksändamål. Inom beståndet ha anlagts 6 föryng- 

ringstrakter efter WAGNERS kantblädningsmetod. 

Undersökningen av sydvästra Sveriges ljunghedar har fortgått. Själva 

kartläggningen slutfördes under våren av skogsbiträdet G. MELLSTRÖM 

samt e. jägmästaren KR. I. HISSING och utex. skogseleven B. O. JUNG- 

STEDT. Förutom de av riksdagen härför särskilt anvisade medlen — 

7,500 kr., som förbrukades förra året — har Kungl. Maj:t härför an- 

visat ytterligare 600 kr., varjämte mot vissa villkor Sydvästra Sveriges 

skogssällskap bidragit med 850 kr. och Göteborgs och Bohusläns skogs- 

vårdsstyrelse med 283:33 kr. Vidare har avdelningens föreståndare 

tillsammans med den naturvetenskapliga avdelningens föreståndare stu- 

derat ljungmarkerna i norra Halland och utvecklingen av där utförda 

skogsodlingar. Av anstalten själv utförda planteringsförsök, ytorna 15, 

NÖT AR 20,1-4'5, 40-0cCH 47 om. tillsammans. 270ava. ar Gallasens,. Olle: 

stads, Skedala, Tönnersjöhedens, Oxhults och Wallåsens kronoparker 

ha reviderats liksom ytorna 213 och 214 å sistnämnda kronopark. 

Frågan om lämpligheten av att i landets skogar uppdraga främmande 

skogsträd har behandlats såtillvida, att 3 försöksytor utlagts i bestånd 

av sibirisk lärk och 9 ytor (se vidare tabell 1) i antingen rena bestånd 

av europeisk lärk eller blandbestånd av lärk och diverse inhemska träd, 

varigenom en ganska intressant jämförelse mellan lärkens och de inhemska 

trädslagens utveckling kunnat göras. Dessutom ha ånyo upptaxerats 

ytorna 4 och 193 i sibiriska lärkbestånd. 

Flertalet proveniensytor ha under året reviderats. Ytorna n:o 112 

och 113 med tallfrö från olika länder å Hässleby och vid Bispgården 

ha fullständigt undersökts liksom ytorna n:o 49 och 18 å Ollestads och 

Tönnersjöhedens kronoparker. Av de norrländska planteringsförsöken 

ha ytorna 172 å Ovansjö kronopark, 176 ä Oxböle kronopark, 182 å Bockens 

kronopark, 181 å Svartbergets kronopark, 232 å Alträsks kronopark, 221 

a Kavahedens kronoöverloppsmark och 183 å Kuortesrova kronoöverlopps- 

mark reviderats, varvid varje levande planta utmärkts genom särskilt för- 

färdigade pinnar. På liknande sätt ha också utmärkts plantorna å ytan 35 å 

Svartbergets kronopark och 34 å Oxböle kronopark (såddförsök med 

olika antal frö pr ruta) jämte de små såddfälten för utrönande av norr-' 

ländska tallfröets markgroningsprocent å Oxböle och Flobergsskiftet i 
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Bispgårdens skolrevir samt å Kuortesrova och Kavahedens överlopps- 

marker i Gällivare revir. 

Såddförsöken för samlande av erfarenhet om lämpligaste såningstiden 

Zz Norrland ha utvidgats med nya parceller å kronoparkerna Ovansjö, 

Oxböle och Alträsk i förbindelse med meteorologiska iakttagelser. 

Skogsförsöksanstaltens avdelning å Baltiska utställningen var ganska 

omfattande och upptog en golvyta av omkring 180 kvm., och en väggyta av 

380 kvm., fördelade på 8 smärre salar. Den avsåg att inom ramen för 

anstaltens arbetsuppgifter och .genom redan utförda undersökningar giva 

en bild av de svenska skogarna och därmed sammanhängande förhål- 

landen av biologiskt intresse. 

Skogsavdelningens utställning var inrymd i 6 av de nämnda salarna. 

Av dessa ägnades en åt ljunghedarna. Ljunghedarnas nuvarande 

utbredning framställdes å kartor i skalan I: 100,000 och 1: 500,000. I 

sammanhang härmed visades typiska vegetationsprov på de fyra ljung- 

markstyper, som urskiljts vid ljunghedarnas beskrivning. Skogsodlin- 

garnas utveckling å ljunghedarna åskådliggjordes genom att från prov- 

ytor visades kartor, fotografier och statistiska uppgifter. Slutligen ut- 

ställdes fotografiska förstoringar över ljungmarkstyper samt bilder, be- 

lysande vegetationens återuppträdande på brända ljungmarker. 

Barrblandskogarna, tallskogarna, granskogarna och lövsko- 

garna framställdes i var sitt rum genom att från avdelningens provytor 

visades fotografier, kartor, längd- och tvärgenomskärningar av typiska 

stammar samt statistiska uppgifter om uppskattnings- och tillväxt- 

resultat. 

I ett sista rum voro sammanförda en del smärre undersökningar, främst 

de som röra proveniensfrågan. Sålunda framställdes skillnaden mellan 

svensk och s. k. tysk tall genom stammar och fotografier. Tallkott 

och tallfrö utställdes från skilda trakter av landet och från olika gamla 

moderträd. Vidare visades 6 —7-åriga plantor, uppdragna dels vid Bisp- 

gården i Jämtland och dels vid Hässleby i Småland av frö från Skott- 
land, Belgien, Frankrike, Preussen (Brandenburg och Ostpreussen), Ryss- 

land, Ungern, Bulgarien och Lappland. Proveniensfrågans betydelse 

inom landet belystes slutligen av några 10-åriga medelplantor av tall, 

uppdragna i Västergötland av frö, dels från hemorten och dels från 

Norrland. — Andra utställningsföremål, särskilt jordprov från skogs- 

avdelningens försöksytor, ingingo i de två av naturvetenskapliga avdel- 

ningen anordnade rummen. 
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Av »Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt» har under året 

tryckts häftet 11, omfattande 200 sidor förutom 24 sid. resuméer å tyska 

språket med 62 illustrationer. I detta häfte har skogsavdelningen publi- 

Gerat: 

GUNNAR SCHOTTE: Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogs- 

försöksanstalt under år 1913. I. Skogsavdelningen. 

Tallplantor av frö från olika hemort. Ett bidrag till proveniens- 

frågan. 

EDVARD WIBECK: Skogsträdens frösättning hösten 1914. 

Av den nya publikationsserien, flygblad, som Skogsförsöksanstalten 

börjat utgiva under året, har skogsavdelningen bidragit med följande: 

GUNNAR SCHOTTE: Tillgången på kott och skogsfrö 1913—1914. (Flyg- 

plad n:0 I, jan. 1014.) 

Ett observandum vid inköp av skogsfrö. (Flygblad n:o 3, nov. 1914.) 

EDVARD WIBECK: Tillgången på kott och skogsfrö 1914— 1915. (Flyg- 

blad n:o 4, dec. 1914.) 

Stockholm den 20 januari 1915. 

GUNNAR SCHOTTE. 

II. Naturvetenskapliga avdelningen. 

Första delen av berättelseåret, januari —april, upptogs uteslutande av 

innearbeten. 

De redan under år 1913 påbörjade bakteriologiska undersökningarna 

av jordprov från brandfält, ljunghedar och vanlig normal skogsmark 

fortsattes efter i huvudsak samma grunder som förut. Av särskilt in- 

tresse ha därvid de resultat visat sig vara, som erhöllos vid undersök- 

ningen av jordproven från brandfält. Det har nämligen visat sig, att 

i dem förekomma »alpeterbildande bakterier, som äro jämförelsevis 

sällsynta i vår svenska skogsmark, och som eljest i regel endast finnas 

i de mest näringsrika skogsjordarna. En undersökning av växterna å 

brandfält under den förflutna sommaren har ock visat, att den av bak- 

terierna bildade salpetern har stor betydelse för växternas utveckling a 

brandfälten. 

För att närmare belysa de klimatiska villkoren för skogarnas försump- 

ning i Norrland utfördes en beräkning av luftens mättningsdeficit på 9 

olika över hela landet spridda platser. För beräkningen ha meteorolo- 

I 1 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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giska anstaltens observationsjournaler stått till buds. Undersökningen 

omfattar månaderna maj— september och en period av 10 år eller åren 

1903—1912. En närmare redogörelse för dessa undersökningar kommer 

att inflyta i den redogörelse för undersökningarna angående de norr- 

ländska skogarnas försumpning, som förberedes å anstalten. 

Mars och april månader upptogos till icke oväsentlig del av de för- 

beredande arbetena för avdelningens utställning å Baltiska utställningen 

i Malmö. Denna omfattade bl. a. en redogörelse över skogarnas försump- 

ning, bestående av kartor, profilbilder, fotografier och jordprov för avdel- 

ningens undersökningar. Utställda voro i första hand de stora för- 

söksfälten å Kulbäckslidens kronopark och vid Lesjöfors bruk i Värm- 

land, men även försöksfältet å Rokliden var representerat, dock endast 

genom jordprov och fotografier. En annan del av avdelningens utställ- 

ning utgjordes av en framställning av de svenska skogsjordstyperna. 

Denna utställning bestod av typiska jordprofiler från olika slags marker, 

karaktäristiska jordprov, kartor, fotografier samt färgfotografier av in- 

tressantare markprofiler. Vidare voro utställda en serie fotografier av 

olika torvmarkstyper, dikade och odikade, samt bilder belysande skogs- 

växtens utveckling å olika torrlagda marker. Avdelningens undersök- 

ningar över viktigare trädsjukdomar illustrerades genom fotografier och 

teckningar över skyttet och gråbarrsjukan hos tallen samt topptorkan 

hos granen. Andra utställningsföremål, framförallt fotografier, ingingo 

i de av skogsavdelningen ordnade utställningsgrupperna. 

Under jan.—april blevo de under föregående år gjorda undersöknin- 

garna angående den RAUNKLERSKA metodens användbarhet vid studiet 

av växttäckets förändringar vid gallring föremål för en ingående och 

kritisk bearbetning av assistenten. 

Utearbetena började under maj månad, då assistenten i mellersta Jämt- 

land utplanterade de tallplantor, som uppdragits av frö från starkt kotte- 

producerande träd. 

Föreståndaren började sina utearbeten i medio av juni månad och förlade 

desamma till en början till de förut omnämnda brandfälten mellan Sel- 

sjön och Skorped i Ångermanland. Undersökningarna därstädes gingo 

ut på att fastställa, vilken roll den av bakterierna bildade salpetersyran 

spelar för brandfältens flora. För att erhålla nödiga jämförelsepunkter 

undersöktes salpeterhalten hos en hel del växter från olika växtsamhällen, 

framförallt olika skogstyper. Genom dessa undersökningar ernåddes en 

vacker överensstämmelse med de jordbakteriologiska undersökningarna. 

Sedan dessa arbeten avslutats, företogs under något mer än en veckas tid 

undersökningar över avdikade skogs. och torvmarker och deras skogsväxt. 
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Dessa studier förlades huvudsakligen till norra Ångermanland och södra 

Västerbotten. Under senare delen av juli besöktes försöksfältet för tall- 

hedskulturer å kronoparken Östra Jörnsmarken, varjämte en resa gjordes till 

kalkområdet vid Högdal i Skellefteå landsförsamling för att studera kalkens 

inverkan på skogsvegetationen och markbildningen. Därefter förlades arbe- 

tena till avdelningens försöksfält vid Fagerheden och Rokliden i Piteå revir. 

Trakten kring försöksfältet å Rokliden, som avser studiet av skogarnas för- 

sumpning, kartlades i mycket stor skala av dikningsledaren i Umeå distrikt, 

e. jägmästaren JOHN WALLMARK. Å kartan inlades de olika skogs- 

typerna, varjämte en dikningsplan uppgjordes. Å försöksfältet vid Fager- 

heden, som omfattar kulturförsök å mager hedmark, gjordes en under- 

sökning av plantorna å de olika försöksparcellerna. Tyvärr blevo arbe- 

tena i Piteå revir avbrutna genom mobiliseringen den 2 augusti. Före- 

ståndaren återvände till Stockholm för att ordna anstaltens affärer och 

undersökningar med hänsyn till tjänstemännens väntade mobilisering. I 

senare delen av augusti återupptogos de avbrutna utearbetena, varvid 

resan åter igen ställdes till Norrland. Å brandfälten vid Selsjön och i 

omgivande skogsmarker insamlades jordprov för kemisk och bakteriolo- 

gisk undersökning. Kulturer å risbrända marker mellan Brattsjö och 

Klocken i Anundsjö besöktes för insamling av jordprov. Slutligen för- 

lades arbetena till Kulbäckslidens försöksfält i Degerfors revir. Med 

ledning av den av e. jägmästare JOHN WALLMARK upprättade kartan 

rekognoscerades i detalj försöksfältets omgivningar, varvid de olika skogs- 

typerna och växtformationerna inlades. En serie försök utfördes över 

Sphagnum-arternas transpiration, en del andra kompletterande arbeten verk- 

ställdes. Därjämte insamlades en del jordprov för att belysa kalhyggets 

inverkan på markens bakterieliv och kväveföreningarnas omsättning. 

I slutet av september och början av oktober företog föreståndaren 

tillsammans med skogsavdelningens föreståndare en resa till sydvästra 

Sveriges ljunghedar, varvid huvudsakligen ljunghedar i Halland blevo 

föremål för närmare undersökning. I samband med denna resa be- 

söktes Baltiska utställningen i och för nedpackning av avdelningens ut- 

ställning. I november gjordes ett kortare besök å Alkvettern för att 

studera jordmånen inom ett av skogsavdelningen anordnat försöksfält. 

Assistentens sommarresor ha, förutom resan till Jämtland i maj månad, i 

främsta rummet avsett undersökningar enligt den RAUNKLZERSKA metoden. 

Ett mycket lämpligt studiefält för dessa undersökningar erbjödo skogsavdel- 

ningens provytori tallskog vid Voxna i Hälsingland, vilka noggrant under- 

söktes under senare hälften av juni och början av juli. Assistenten del- 

tog därefter i en studieresa till avdikade torvmarker i norra Ångerman- 

land och södra Västerbotten. På återresan till Stockholm besöktes skogar 



164 REDOGÖRELSE FÖR STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT UNDER ÅR 1914. 

i Malingsbo revir, där enligt rapport från revirförvaltaren tallen under 

de senaste åren svårt lidit av en barrsjukdom. 

Senare delen av juli och början av augusti ägnade assistenten åt un- 

dersökningar i sydvästra Sverige. En svårare sjukdom å granen i Kung- 

älvs stadsskog blev föremål för närmare undersökning under ett par 

dagars besök. Sedermera förlades arbetena till Hallandsås, där mark- 

faunan i olika ljunghedstyper undersöktes, varvid särskilt oligochaetfaunan 

närmare studerades. 

Månaderna september—december ha i huvudsak upptagits av inne- 

arbeten. De insamlade jordproven ha undersökts med hänsyn till sina 

bakteriologiska egenskaper, en avhandling om brandens inflytande på 

markens bakterieflora är under utarbetning. 

I Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt. H. 11. ha avdelningens 

tjänstemän publicerat. 

HENRIK HESSELMAN. Redogörelse för verksamheten vid Statens skogs- 

försöksanstalt II. Naturvetenskapliga avdelningen. 

TORSTEN LAGERBERG. Markflorans analys på objektiv grund. 

I publikationsserien Statens skogsförsöksanstalt. Flygblad. 

TORSTEN LAGERBERG. Grankottens svampsjukdomar. 

Vad tjänstemännens författarskap för övrigt beträffar må anföras, att 

föreståndaren under årets fyra första månader var starkt upptagen med 

författandet av det betänkande, som den 5 maj avlamnades till Kungl. 

Maj:t av kommissionen för försökstaxering rörande virkeskapital, tillväxt 

m. m. av skogarna i Värmlands län. 

Stockholm den 31 dec. 1914. 

HENRIK HESSELMAN. 



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 1915. H. 2. 

SKOGSPOLITISKA INLÄGG. 

Synpunkter rörande skötseln av enskildes skogar 

i lappmarken. 

Under förestående rubrik har doktor Frans Kempe 1 denna tidskrifts sista 
häfte för 1914 i delvis hetsiga ordalag, dels kritiserat vissa förhållanden i 
fråga om domänstyrelsens och skogsstatens handhavande av de för enskildes 
skogar i lappmarken gällande lagar, dels ock i samband därmed uttalat sig 

angående en viss punkt af domänstyrelsens yttrande över trävaruexportföre- 
ningens skrivelse till Kungl. Maj:t angående skötseln av enskildes skogar i 
lappmarken. Herr Kempe har slutligen omnämnt ett av domänstyrelsen år 

1912 meddelat beslut i anledning av en utav Mo och Domsjö samt Gideå 
och Husums aktiebolag gemensamt gjord framställning angående utsyning av 
viss skog å bolagens hemman i lappmarken. Detta domänstyrelsens beslut 
föranleder herr Kempe att (under kursiv stil) göra följande uttalande: »Do- 
mänstyrelsen vill uppenbarligen hindra den enskilda skogsägaren i lappmarken att 
sköta sin skog på bästa sätt.» 

Ehuru vad herr Kempe i allmänhet anfört i nu ifrågavarande uppsats kunde 
giva anledning till ett i flera avseenden korrigerande bemötande, vill jag 
dock nu upptaga tidskriftens utrymme med allenast några erinringar rörande 
huvudsakligen herr Kempes uttalande rörande omförmälda bolags framställning 
och domänstyrelsens beslut i anledning därav. Jag anser mig böra särskilt 
fästa mig vid denna del av herr Kempes »synpunkter», enär domänstyrelsens 
ifrågavarande beslut tillkommit på min föredragning. 

Jag tillåter mig då att i första hand relatera »fallet». 
I november år 1912 inkom nyssnämnda bolag genom herr Kempe med 

en framställning till domänstyrelsen med i huvudsak följande innehåll. Bolagen 
hade under flera år i stor omfattning verkställt avdikning av såväl försumpad 
skogsmark som ren myrmark å sina ägande hemman i Västerbottens lapp- 
marker. Å ett flertal ställen och å avsevärda arealer av bägge nämnda 
markslag hade den därå befintliga skogen på ett särdeles gynnsamt sätt rönt 
inflytande av den verkställda avdikningen. Reaktionen å förefintlig återväxt 
och smärre skog hade gått fortare, än man kunnat förvänta, varjämte fler- 
städes ny återväxt uppkommit i stor mängd. Med hänsyn härtill anhöllo bo- 
lagen att domänstyrelsen ville medgifva, att å avdikade, försumpade marker 
och myrar, å hvilka nämnda reaktion visat sig å utvecklingsbar skog eller 
där plantor uppkommit, al! sådan kvarstående skog, som på grund av ålder 
eller sjukdom ej kunde väntas röna inverkan av torrläggningen, men som ver- 
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kade hindrande för den utvecklingsbara skogen finge genom extra avverkning 
uttagas, och att sådan avverkning finge ske utan att verka minskande på det 
för resp. skogar i gällande avverkningsplaner beräknade ordinarie avverknings- 
beloppet. 

Vad bolagen sålunda begärt kan ju synas vara rimligt, men icke förty fann 

domänstyrelsen framställningen icke föranleda till någon sin vidare åtgärd. 
Domänstyrelsen meddelade emellertid de huvudsakliga skälen till detta sitt 
beslut. 

Bolagen hade genom egna tjänstemän låtit taxera och uppgöra hushållnings- 
planer för sina hemman. Dessa planer hade underställts domänstyrelsens 
prövning och hade styrelsen fastställt dem, i vissa fall med, i andra åter utan 

någon ändring. Förrättningsmännen hade beräknat de årliga avverkningsbe- 
loppen med tillämpning av den s. k. normalskogsformeln, hvarvid de dock i 
regeln föreslagit avverkningsbeloppens i större eller mindre grad höjande ut- 
över de jämlikt nyssnämnda formel beräknade. Såsom motiv till sådan ök- 
ning hade anförts, dels skogens i allmänhet överåriga beskaffenhet, dels, och 
särskilt, att bolagen ämnade utföra avdikning av de försumpade markerna, 

och borde för erhållande af återväxt å dessa marker den därå befintliga sko- 
gen avverkas snarast. Det beräknades, att med föreslagen avverkning det 
övermogna och mera skadade förrådet tillika med den å de försumpade mar- 
kerna befintliga s. k. oväxtliga skogen skulle inom skälig tid kunna avverkas. 
Skogsförrådet hade uppskattats intill en viss minimidimension och hade så- 
dant förråd lagts till grund för avverkningsberäkningen. 

Sedan vederbörande skogstaxator med handlingarna i hand å marken be- 
siktigat resp. skogar, meddelade domänstyrelsen fastställelseresolutioner. På 
de av förrättningsmännen anförda, nyss omnämnda skäl medgav styrelsen i 
allmänhet, att föreslagna virkesbelopp av skog, som ingått 1 avverkningsbe- 
räkningarna, finge utgå såsom ordinarie avverkning, under det att skog av 

mindre dimensionsklasser finge uttagas såsom extra avverkning, givetvis under 
förutsättning att ett avverkande av sådan skog vore förenligt med god be- 
ståndsvård. Likaså skulle å myrar växande träd, som ur skoglig synpunkt 
borde avverkas, uttagas såsom extra avverkning. Då domänstyrelsen medgav 
förenämnda, i många fall avsevärt höjda årliga avverkningar utöver de nor- 
mala avverkningsbeloppen, förbehöll sig styrelsen dock rätt att, därest de i 
utsikt ställda avdikningsarbetena jämte eventuellt erforderliga kulturåtgärder 
ej komma till utförande, framdeles föreskriva inskränkning i avverkningsbe- 
loppens storlek, särskilt med hänsyn till den för perioden medgivna förhöj- 
ningen å avverkningsbeloppen, vilken förhöjning för ett stort antal skogar 
uppgått till 50 å 100, ja å ett par fall 130 & öfver den avverkning, som 
beräknats enligt normalskogsformeln. 

Bolagen hade nu 1 huvudsak utfört de ifrågasatta avdikningsarbetena och 
därmed till god del uppfyllt de villkor, som berättigade dem att fortfarande 
under perioden få komma 1 åtnjutande av de bestämda utsyningsbgeloppen. 
De hade därjämte meddelat, att avdikningen visat ett oväntat gynnsamt re- 
sultat i så avseende att, ehuru huvudmassan skog å de försumpade markerna 
vid skogsuppskattningen angivits såsom »oväxtlig», en avsevärd del därav dock 
reagerat för torrläggningen, förr än man kunnat vänta, och syntes i ej ringa 
utsträckning kunna nå en viss utveckling. En omedelbar avverkning i den 

stora omfattning, som i de uppgjorda hushållningsplanerna angivits vara av 
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nöden å dessa marker, syntes domänstyrelsen följaktligen ej erforderlig, men 
ansåg styrelsen under sådana förhållanden, att en god del av det virkesbelopp, 
som i hushållningsplanen föreslagits till avverkning å de försumpade markerna, 
i dess ställe kunde förläggas till andra bättre marker för vårdande av därå 
befintlig skog. 

Sedan domänstyrelsen uppmärksamgjort bolagen å nu angivna förhållanden 
samt dessutom erinrat, att jämlikt gällande hushållningsplaner hinder icke 
mötte för den av bolagen ifrågasatta extra avverkningen av den icke utveck- 
lingskraftiga skogen å myrar, hänvisade styrelsen bolagen att, i fråga om 
sådana skogar, för vilka särskild avverkningsförhöjning icke medgivits, hos 
domänstyrelsen göra framställning på i vart och ett särskilt fall anförda 
motiv om skälig förhöjning i fastställt avverkningsbelopp. Bolagens meddelande, 
att de till viss del fullgjort sina åtagna och av domänstyrelsen gillade förplik- 
telser för att utfå de vid avverkningsplanernas fastställande höjda avverkningsbe- 
loppen, kunde givetvis icke anses såsom skäl till ytterligare ökning i samma 
belopp. 

Jag erinrar mig mer än väl, huru jag vid föredragning av förevarande 
ärende gladde mig åt det uppgivna lyckade resultatet av avdikningarna, och 
förmodade, att herr Kempe snart skulle komma åter med ny framställning 
rörande vissa uppgivna hemman och för vart och ett i korthet relatera för- 
hållanden, som icke kunnat förutses vid avverkningsförslagens uppgörande, 
men som nu kunde motivera viss förhöjning 1 avverkningsbeloppen. Det hade 
då varit en lätt sak för domänstyrelsen att i fråga om dessa skogar genom 
skogstaxatorn eller annan tjänsteman förvissa sig härom, varefter frågan hade 
kunnat på tillfredsställande sätt ordnas. I sitt svar till bolagen hade domän- 
styrelsen i detta avseende visserligen omnämnt allenast sådana skogar, beträf- 
fande vilka särskild avverkningsförhöjning icke bestämts, men om bolagen an- 

fört giltiga motiv till ökad avverkning även å annan hemmansskog är givet, att 
i fråga om även sådan skog förhöjning i avverkningsbeloppet skulle av do- 
mänstyrelsen medgivas, därest anförda motiv befunnos hållbara. 

Herr Kempe, som ej tål »förmyndarskap», allra minst av domänstyrelsen, 

har emellertid ej aktat nödigt taga styrelsens nyssnämnda hänvisning ad notam. 

Han finner i dess ställe lämpligare att söka för allmänheten göra troligt, att 
det är domänstyrelsen, som i »benhård envishet» vill hindra den enskilde 
skogsägaren i lappmarken att sköta sin skog på bästa vis, d. v. s. på det 
sätt var och en anser för sig vara lämpligast, detta ehuru herr Kempe mer 
än väl vet, att det finnes vissa lagbestämmelser angående skogsskötseln å en- 
skildes skattehemman i lappmarken. Eller måhända herr Kempe anser, att 

domänstyrelsen äger utan vidare ignorera dessa bestämmelser? 
Man må tolka gällande författningar rörande skötseln av enskilda skogar i 

lappmarken, huru man behagar, men man torde dock icke av dem kunna leta 

fram någon befogenhet för den myndighet, domänstyrelsen, som fått sig på- 
lagt att vaka över desammas efterlevnad, att utan undersökning eller utred- 
ning lämna ett bolag generellt medgivande att genom extra avverkning, om 
vars storlek man ej har ens den mest approximativa uppgift, få å dess många 
skattehemman i lappmarken avverka skog på sätt förenämnda bolag ifrågasatt. 

När nu herr Kempe på senaste tiden allt oftare använder tidskrifter och 
tidningspressen för att söka övertyga allmänheten om domänstyrelsens bris- 

tande förmåga både att förvalta statens skogar och att hålla hand över vissa 
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gällande lagar för enskildes skogar, tränger sig den tanken fram, att härtill 
möjligen kan finnas någon särskild, icke uttalad orsak. Måhända man kan 
söka denna däri, att till nu pågående riksdag väntas nya lagförslag rörande 
bland annat skötseln av enskildes skogar i lappmarken. Ett skarpt misstänk- 
liggörande av domänstyrelsen och ett ej mindre tydligt framhållande af hem- 
mansinnehavarnas, enkannerligen bolagens, i lappmarken förmenta, synnerliga 

omsorger om skogarnas skötsel och vård, innan frågan kommer före i riks- 
dagen, skulle eventuellt kunna vrida frågan i ett för de senare särskilt gynn- 
samt läge. Att denna min tanke är den i detta fall riktiga, vågar jag icke 
påstå. Herr Kempes skäl kan likaväl vara annat d. v. s. det av honom ut- 
talade, eller en stark indignation över den enligt hans mening skeende miss- 
hushållningen, för vilken enbart domänstyrelsen skulle vara ansvarig. Huru 
frågan emellertid än må utfalla vid riksdagen, är jag med full visshet över- 
tygad om, att domänstyrelsen kommer att i allt rätta sig efter de lagar och 
förordningar, som statsmakterna i dessa avsenden kunna finna skäligt utfärda. 
Så har styrelsen gjort hittills. 

Nu säger visserligen herr Kempe, ati domänstyrelsen mer än väl vet, att 
»uthållighetsprincipen ej kan användas på 2—300-åriga skogar». Ja detta 
vet domänstyrelsen, och därför har styrelsen ej heller tolkat gällande förord- 
nings bestämmelser om »bevarandet för framtiden av skogens bestånd» på 
sådant sätt, att nyssnämnda särdeles överåriga del av virkesförrådet skall för 

framtiden bevaras, eller att man i alla tider skall hava kvar samma virkes- 

förråd, som funnits från början. Hade styrelsen det gjort, hade bland annat 
varken herr Kempes eller andras bolag i den omfattning, som skett, bekom- 
mit sådan utsyning å ägande hemman, att årliga beloppet därav överstigit 
skogens årliga masstillväxt med mången gång 50 å 100 procent. Detta är 
förhållanden, varom herr Kempe ej funnit lämpligt upplysa allmänheten. 

Ehuru jag för egen del anser, att det finnes mer än en anledning till er- 
inran mot nu gällande lagbestämmelser angående hushållningen å enskildes 

skogar i lappmarken, ja även mot det sätt, varpå samma bestämmelser emel- 
lanåt hava tillämpats, och ehuru jag har största aktning för det sätt, på vilket 

herr Kempe sköter sina bolags skogar, måste jag på det bestämdaste prote- 
stera emot herr Kempes, avsiktligt eller oavsiktligt, till allmänhetens förvil- 
lande uttalade överdrifter. Herr Kempes beskyllning, att såsom grund till 
domänstyrelsens och skogsstatens åtgärder i dessa avseenden skulle ligga ett 

begär att »med rätt eller orätt kunna klämma de hatade bolagen», innebär 
lika mycken osanning som enfald. Det vore en absurditet utan like att hata 
eller söka i ett eller annat avseende bringa på fall sina bästa kunder. Do- 
mänstyrelsen har varit och är tillmötesgående mot trävarubolagen likaväl som 
hemmansägarna i övrigt i Norrland i den mån så kunnat ske inom ramen 
för styrelsens befogenhet; oberättigade anspråk eller krav, som icke kunna 
finna stöd i gällande författningar, måste dock tillbakavisas. 

i Th. Hermelin. 
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Svenska trävaruexportföreningen och Norrländska 

skogsvårdskommitténs förslag. 

Domänstyrelsens sista yttrande i denna fråga har föranlett följande gen- 
mäle från föreningens sida: 

TirL KONUNGEN. 
Sedan Svenska trävaruexportföreningen den 29 maj 1914 yttrat sig över 

domänstyrelsens invändningar av den 28 jan. 1914 mot föreningens förslag 
den 19 nov. 1913 till ändrad lydelse av Norrländska skogsvårdskommitténs 
förslag till lag angående utsyning å enskildas skogar i vissa delar av Norr- 
land och Dalarna, har domänstyrelsen den 14 nov. 1914 ånyo yttrat sig i 
ärendet. 

Ehuru trävaruexportföreningen icke kan finna, att domänstyrelsen genom 
sistnämnda yttrande sakligt vederlagt föreningens motiv till dess förslag, får 
föreningen dock, bland annat därför, att domänstyrelsen funnit lämpligt fram- 
lägga en del nya invändningar, 1 ärendet ytterligare anföra följande: 

Domänstyrelsen kan icke förneka, att en myckenhet överårig, toppbru- 
ten eller på annat sätt skadad skog finnes å de enskilda skogarna i lapp- 
marken — ett faktum, som för övrigt numera är så allmänt känt, att det icke 
kan bestridas. Därmed är ock i själva verket allt sagt, som i denna fråga 
behöver sägas, ty en var måste inse, att det är ett upprörande slöseri med 
landets tillgångar att underlåta att avverka övermogen och skadad skog. 

Domänstyrelsen vill emellertid ej lyssna till trävaruexportföreningens för- 
slag. Den frågar: vilken avkastning kunna lappmarksskogarna giva efter 40 
år, om under denna tid de gamla virkesförråden bliva uttagna? Och svaret 
är: en obetydlighet och följden en affärskris. 

Trävaruexportföreningen tänker dock icke uteslutande på lappmarken 
utan på Norrland i sin helhet. C:a 70 år hava nu förflutit, sedan Norrlands 
skogar i någon större utstäckning började exploateras. Av helt naturliga skäl 
äro nu de övermogna bestånden å de enskilda skogarna i Norrland — lapp- 
marken undantagen — i det närmaste slutavverkade.! Dessa skogar böra 

därför i viss mån få vila eller åtminstone icke underkastas en så skarp av- 
verkning, som hittills varit fallet. Detta kan och bör bliva fallet, därest in- 
dustrien tillåtes använda den övermogna och skadade skog, som finnes i 
lappmarken. — Det är lätt att inse, att en förnuftig avverkningspolitik kräver, 
att de gamla bestånden liksom den skadade skogen i första rummet avverkas, 
varhelst de finnas, samt att Norrland i detta fallet måste betraktas som en 

enhet. Det är ock lätt att inse, att det vore till ofantlig skada för nedre 
landet, därest de växtliga bestånden därstädes skulle i förtid bliva angripna, 
samt att detta kan undvikas genom att industrien tillåtes använda lappmarkens 
överåriga bestånd. Mot denna föreningens ståndpunkt finnes ingen förnuftig 
anmärkning att framställa, därest man utgår från vad som för Norrland i sin 

! Härjämte ha, tyvärr, å böndernas marker en hel del ungskogar avverkats. 
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helhet är bäst och nyttigast. En var kan ock inse, att med en dylik av- 
verkningspolitik varje affärskris är utesluten. En sådan kan endast komma, 
om de växtliga skogarna på nedre landet i förtid avverkas, under det att sko- 
gen i lappmarken får förfaras. Får domänstyrelsen sin vilja igenom, så kan 
sålunda verkligen brist på råvara för industrien uppstå, och det är just detta 
föreningen vill förhindra. 

Men domänstyrelsen befarar ock arbetsbrist för befolkningen i lappmar- 
ken efter 40 år. Det är sant, att det finnes lappmarksskogar, som kunna 
hålla ända till 80 å 90 2 övermogen skog. Men ser man lappmarkssko- 

garna 1 sin helhet, så torde kvantiteten skog över 150 år icke överstiga 50 
—60 &.1 Domänstyrelsen torde icke kunna jäva detta föreningens påstå- 
ende. Lappmarkens skogar bliva sålunda efter 40 år bevuxna till bortåt hälften 
med skog, som är 190 år och därunder, samt, därest kultur omedelbart vidtages ef- 
ter avverkningarna, till andra hälften med plantskog och ungskog intill 30 å 35 år. 
Förtvivlad blir ställningen sålunda icke. För en skogsman är tvärtom en 
skog av sådan beskaffenhet oändligt mycket mer tilltalande än den skog, som 
nu finnes 1 lappmarken, och för befolkningen finnes alltid vinterarbete genom 
avverkning av den skog, som nu icke uppnått 150 år. Enär denna skog 
förefinnes i tätare bestånd än den övermogna skogen, kan föreningen icke 
inse, att detta vinterarbete kan bliva så mycket mindre än det arbete, som 

skulle erbjudas under de närmaste 40 åren, att minskningen skulle verka 
skadligt för befolkningen. I alla händelser blir sommararbetet vida större. 
Att alla sumpmarker i lappmarken skulle kunna hinna dikas under 40 år är 

nämligen otänkbart. Detta ofantliga arbete kan knappast fullbordas på kor- 
tare tid än 100 år. Befolkningen får sålunda alltjämt fullt arbete med dik- 
ningar, och allt efter som skog kommer på de dikade markerna, måste först 
stora gallringar av björk äga rum och sedan gallringar av massaved. TI själva 

verket kommer den av föreningen föreslagna avverkningspolitiken i samband 
med ävenledes föreslagna kulturer och dikningar i allra högsta grad att bi- 
draga till kolonisation av dessa bygder. För skogsvårdens skull måste över- 
allt egnahem skapas, vilkas innehavare skola leva till häften av jordbruk, till 

hälften av skogsarbete. Så sker för övrigt redan icke blott på nedre landet 
utan även i lappmarken. Domänstyrelsens farhåga, att befolkningen skulle 
bliva lidande genom införandet av en förnuftig avverkningspolitik, parad med 
en intensiv skogsskötsel, är åtminstone för den, som verkligen utför en sådan 
skogsvård, fullkomligt obefogad. Vi hava ännu knappast aning om, vilket 
tillskott i befolkningens numerär erfordras för en rätt skötsel av våra skogar. 

Det förefaller, som om domänstyrelsen numera ej så skarpt motsätter 
sig föreningens förslag i det avseendet att den skadade skogen ävensom den skog, 
som nu är 200 år eller däröver, inom de kommande 30 åren skola få av- 
verkas. Men däremot anser domänstyrelsen 1 hög grad förkastligt, att den 
skog, som nu är 150—200 år, skall få avverkas under närmaste 40 år, och 

vill därvid stödja sig på de biologiska förhållandena i lappmarken. Vore nu 
dessa sådana, domänstyrelsen föreställer sig dem, så skulle föreningen visser- 
ligen i detta avseende giva vika. Men tyvärr är det så, att när skogen i 
södra Norrland kan växa med försvarliga årsringar ännu vid hög ålder, så 
är detta icke fallet i lappmarken med dess sämre klimat. Bevis härför läm- 

! Oväxtlig skog under 150 år är sålunda ej medräknad. 
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nar en jämförelse mellan resultaten av sågningarna i Gävleborgs län och dem 
i Norr- eller Västerbotten. I det förra länet erhålles en relativt stor mängd 
prima eller sekunda virke, i all synnerhet av bräder, under det att dessa kva- 
liteter knappast finnas i Norr- och Västerbotten. Detta förhållande beror 
därav, att träden längre söderut fortfara att växa med god fart efter avkvist- 
ningen, så att stora mängder av kvistfri ved bildas, under det att träden i 
lappmarken, om än avkvistningen äger rum vid samma tjocklek som träden 
i södra delen av Norrland, växa med så små årsringar, att kvistren vara i 
nämnvärd mängd ej kan erhållas. Detta är så mycket märkligare, som vi 

alla veta, att den högnordiska tallen har mindre utvecklade grenar än den 
sydligare typen. Förklaringen ligger, som ovan sagts, 1 den högnordiska 
tallens oförmåga att vid högre ålder avsätta stora årsringar. Den biologiska 
grund, på vilken domänstyrelsen ställt sig, när den avvisar tanken på att 
inom de kommande 40 åren tillåta avverkning av skog, som nu håller 150 
—200 år, är sålunda oriktig. Det är tvärtom så, att de biologiska skälen 
tala för att skog i lappmarken avverkas vid tidigare ålder än i södra Norr- 
land. Men vill verkligen någon skogsman ens i södra Sverige numera be- 
vara skog, som är bortåt 200 år gammal? Föreningen tvivlar därpå. Vill 
man verkligen tillvarataga markens produktionsförmåga, så gör man det i 
alla händelser icke. Den skog, som växer å goda marker, uppnår stora di- 
mensioner, långt innan den är 200 år, och på den dåliga marken få vi nöja 
oss med mindre dimensioner, ty även på dessa marker har skogen sin kraf- 
tigaste tillväxt i ungdomen. 

De misstolkningar av trävaruexportföreningens uttalanden, som i domän- 

styrelsens yttrande framkommit, vill föreningen allenast i de väsentligaste 
punkterna beröra. 

Föreningen har aldrig bestritt, att styrelsen lämnat så stor förhöjning å 
den på grund av normalskogsformeln beräknade avkastningen som 60 &$&. 
Föreningen har allenast påstått, att det av domänstyrelsen anförda fingerade 
exemplet, i vilket ingått en förhöjning av 60 92, icke motsvaras av verklig- 
heten. Det är endast i fråga om relationen mellan tillväxt och avverkning, 
som föreningen anfört, att exemplet är en ren konstruktion. 

Med avseende å förekomsten av torrskog å Nyby och Flakaträsk skogar 
hänvisar föreningen till doktor Frans Kempes uppsats i decemberhäftet av 
Skogsvårdsföreningens tidskrift. 

Då föreningen åberopat överjägmästaren Welanders yttrande till domän- 
styrelsen, har detta icke skett för att framhålla dennes avsik/ att påvisa nöd- 
vändigheten av taxeringar och skogsindelningar, utan föreningen har allenast 
velat referera till detta yttrande därför, att det innehöll en fackmans rapport 
till domänstyrelsen om statsskogarnas tillstånd. 

Stockholm den 31 december 1914. 

Underdånigst 

Svenska trävaruexportföreningen. 

CARL BERG. 
Th." A. Askergren. 
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Domänstyrelsens svar på Svenska trävaruexport= 

föreningens genmäle den 31 dec. 1914. 

Till KONUNGEN. 

Genom nådig remiss den 8 januari 1915 har Eders Kungl. Maj:t lämnat 
domänstyrelsen tillfälle att avgiva yttrande i anledning av svenska trävaruex- 
portföreningens underdåniga framställning den 31 december 1914 angående 
norrländska skogsvårdskommitténs betänkande. Styrelsen får med remissak- 
tens återställande i underdånighet anföra följande. 

Föreningen förutsätter, att avverkningen å privatskogarna 1 Norrland nedan- 
för lappmarksområdet skulle komma att begränsas och dessa skogar sålunda 

sparas, därest avverkningen kunde i lappmarksskogarna givas den omfattning 
föreningen föreslagit. Om denna tanke skall kunna uppfattas annorlunda än 

såsom en from önskan, borde väl föreningen samtidigt gjort framställning an- 
gående lagstadgade bestämmelser i angiven riktning beträffande skogarna i 
Norrland utom lappmarken. Ty ingalunda lära skogsägarna utom lappmarken 
frivilligt avstå från sin rätt att jämlikt gällande lagar nyttja sina skogar, om 
lappmarksskogarna finge på det av föreningen föreslagna sätt exploateras. 
Avverkningen komme helt visst inom större delen av privatskogarna utom 
lappmarken att fortfarande i den mån så kunde ske medtaga medelålders 
och yngre bestånd. Föreningen säger, att å böndernas marker i södra och 
mellersta Norrland tyvärr en hel del ungskog avverkats, varvid dock före- 
ningen ställt ungskog endast i motsats till övermogna bestånd. Gives åt be- 
greppet ungskog en så vidsträckt omfattning, är styrelsen i tillfälle meddela, 
att även å en hel del bolagsskogar i nyssnämnda delar av Norrland, ung- 
skogar flerstädes avverkats i avsevärd utsträckning, varjämte vissa sågverks- 
bolag bidragit till avverkning av ungskog på hemmansskogar genom att där- 
städes förvärva avverkningsrätter, vilka omfattat jämväl ungskog. 

Med föreningens förslag skulle enligt dess mening lappmarksskogarna komma 
att efter 40 år vara bevuxna med skog, varav hälften vore bortåt 190 år 
och därunder samt den andra hälften plantskog av intill 30 å 35 års ålder. 
Häremot får styrelsen erinra, att enligt föreningens förslag alla träd skulle 

under 40 år avverkas, som uppnått 150— 200 års ålder och däröver, samt 
därjämte årligen 2 2 av den skog, som i ålder ej överstege 150 år. Nu 
nämnda 2 9; måste givetvis tagas av träd, som vore närmast under 150 års 
ålder, så framt ej ännu yngre skog skulle avverkas annat än genom gall- 
ringar. Enär genom rationell gallring ej mycket är att hämta inom lapp- 

markernas i allmänhet glesa bestånd, vilka i övrigt i följd av sitt läge 1 stor 
utsträckning ännu under längre tid icke kunna bliva föremål för sådan gall- 
ring, skulle knappast någon skog, åtminstone ej i avsevärd myckenhet, kom- 
ma att förefinnas av åldersgruppen 150—190 år. Likaledes torde förenin- 
gens uppgift angående förefintliga ungskogsbestånd efter 40 års förlopp av 
30—35 års ålder ej böra lämnas utan anmärkning. En sådan ålder å ung- 
skogarna skulle förutsätta en föryngringstid av allenast 5 å 10 år. Med de 
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svåra förhållanden, som äro förknippade med återväxt efter avverkning inom 
lappmarkernas skogar, innebär en föryngringstid därstädes av allenast 5.å 10 
år en allt för optimistisk syn på tingen. I detta avseende får styrelsen åbe- 
ropa den norrländska skogsvårdskommitténs betänkande sid. 95—97, varest 
anföres bland annat att i Norrland i stort sett måste fortfarande återväxten 
baseras på skogens självbesåning och föryngringstiden uppgå till 15 å 20 år 
och mången gång däröver. 

Den arbetarstam, som för att förverkliga föreningens förslag måste skapas 
inom lappmarken dels för utförande av de mycket ökade avverkningarna, dels 
för verkställande av skogskulturer och avdikningar av sumpmarker därstädes, 
lärer böra anställas på sådant sätt, att den bleve att anse såsom en fast 
arbetarstam. Man torde nämligen ej för utförande av de arbeten, som skulle 
bliva en följd av den avverkning föreningen ifrågasatt och pågå under hela 
året, använda tillfälliga lösa arbetare. ' Nu håller föreningen före, att denna 
stam efter de 40 årens förlopp skulle kunna sysselsättas med avdikningar jämte 
de då pågående reducerade avverkningarna och kulturarbetena. Uppenbart 
är dock att arbetstillfällena bleve i hög grad reducerade, synnerligast vinter- 
tiden, då arbetarna tillika ej hade något att syssla med vid sina lägenheter, 
om de hade beretts sådana. Det är enligt styrelsens mening minst sagt hårt 
att på dyligt sätt visa brist på ansvarskänsla mot arbetarklassen. Det skulle 
nämligen alldeles påtagligt inträda en mellantid, då arbetsbrist bleve rådande 
för en betydande del av den stora arbetarstam, som för utförande av de 
mycket omfattande göromålen under den för 40 år starkt forcerade avverk- 
ningen lockats upp till lappmarkerna och därstädes bildat familjer. Vilken 
garanti finnes för övrigt för att några väsentliga skogsvårdsarbeten komme att 
utföras å lappmarkernas skogar, sedan rovhuggningen därstädes vore undan- 
stökad? Kan man ej snarast vänta, att de bolag och enskilde, som under 40 

år skördat naturens sparade förråd, därefter skola sälja de skövlade skogarna 
och söka en lugnare fristad för sig och de samlade kapitalen? En måhända 
medellös ny ägare torde varken kunna eller vilja under 60 år utföra dikningar 
och andra skogsvårdsarbeten i större skala. Om föreningen tänkt, att medel 
till dylika arbeten skulle av förre ägaren ställts i taka händer och fonderas, 

borde detta uttalats. Att de norrländska skogarna kunna efter hand förläna 
arbete och utkomst för en mycket ökad befolkning är obestridligt, men ök- 
ningen måste ske efter hand och jämlikt sunda principer, så att ej ett ödes- 
digert bakslag kan inträda. 

Föreningen vill göra troligt, att skillnaden i kvalitetsutfallet beträffande såg- 
virke från Gävleborgs län å ena sidan samt de båda nordligaste länen å den 
andra skulle vara beroende av, att träden inom det förra länet på grund av 
klimatiska förhållanden växa med god fart efter avkvistningen, så att stora 
mängder kvistfri ved därefter bildades, under det att träden i lappmarken 
växa med små årsringar, varvid kvistren vara allenast i ringa mängd erhölles. 
I anledning härav får styrelsen erinra, att den överåriga skogen inom Gävle- 
borgs län i allmänhet slutavverkats för lång tid sedan, under det att inom 
lappmarken avverkningen just nu pågår i den sämsta delen av de överåriga 
bestånden. Det är påtagligt, att följden härav måste bliva stor olikhet i den 
sågade varans kvalitet. Härtill kommer ock en viktig omständighet, som för- 
eningen ej bort förbise, nämligen att lappmarksskogarna angränsa fjällområ- 
dena eller i övrigt till stor del äro belägna i närheten av skogsgränsens höjd- 
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områden, varest träden äro starkt kvistiga och jämväl framtidens bestånd 
måste komma att i följd av naturförhållandena erhålla samma tekniska fel. 

Föreningen påstår, att den aldrig bestritt, att styrelsen lämnat 60 & för- 
höjning å det på grund av normalskogsformeln beräknade avverkningsbelop- 
pet; påståendet gällde endast det av styrelsen anförda exemplet, vilket icke 
motsvarade verkligheten. Styrelsen valde emellertid exemplet med hänsyn 
därtill, att ju mera tillväxten vore reducerad och understege den för trakten 
normala, desto mera vore en höjning av avverkningsbeloppet berättigad, för 

att genom skörd av oväxtlig skog och rationell avverkning inom de trög- 
växande bestånden söka framtvinga mera normala förhållanden. 

Beträffande föreningens hänvisning till doktor Frans Kempes uppsats 1 de- 
cemberhäftet av skogsvårdsföreningens tidskrift torde det vara tillräckligt på- 
peka, att författaren däri synes huvudsakligen vilja stödja föreningens miss- 
tolkning av styrelsens åberopade yttrande. Dock torde böra framhållas, att 
de av extra jägmästaren Hammarstrand vid skogsförrättningen å hemmanen 
Nybo och Flakaträsk meddelade bestämmelserna angående de träd, som tor- 
kat före och efter dessa skogars indelning, böra, såsom grundade på direkta 
undersökningar, äga vitsord framför doktor Kempes teoretiska utläggning. 
Dennes antagande, att torrgran alltid inom få år skulle angripas av röta och 
falla omkull, måste betecknas såsom vilseledande. Torkan har sina särskilda 

orsaker, såsom stormskador insekthärjning m. m., rot- och stubbrötan sina, 
nämligen parasitsvampar. Finnas sådana ej allmänt utbredda å den lokal, 
där träden torkat, kan det dröja en lång följd av år, förr än även en torr- 
gran angripes av röta och i följd därav kullstörtar. 

Stockholm den 20 januari 1915. 

Underdånigst 

KARL FREDENBERG. 

TH. ÖRTENBLAD. TH. HERMELIN. 
Be 

ZCKRINGEGE Norling 



SKOGSPOLITISKA INLÄGG. 175 

De ecklesiastika skogarnas förvaltning. 

Inlaga till Kungl. Mai:t av kanslirådet Hugo Tigerschiöld. 

TirLL KONUNGEN. 

De allmänna skogarna i riket, vilka omedelbart förvaltas av domänstyrelsen 
eller stå under dess uppsikt och kontroll, omfattade enligt 1912 års officiella 
skogsstatistik en totalareal av 38,948,654 hektar, därav 4,988,912 hektar 

skogsmark, vartill komma de oavvittrade kronomarkerna 1 Norrbottens och 
Västerbottens län, vilkas storlek ej kunnat uppges. Denna areal var fördelad 
på icke mindre än 6,460 särskilda skogar, i vilket antal dock icke inräknas 
den högst ansenliga men i statistiken till antalet icke angivna mängden av 
allmänningsskogar, kronohemman och nybyggen samt skattehemman med in- 
skränkt dispositionsrätt till skogen i de norra länen. Totalarealen var fördelad 
sålunda: 

HET GITT fl UL GIG ee SN bes a rote dl gk oo Id RON SSR AR 1,128 4,659,375,94 har 
KROG VGELOP PSI AKS  erser husmor ssiga lera odelat da ste 19 — 1,204,050,52 > 
KFONAnS) tygsandsplanteringak I....cc.mws.scsosucr yst sens 9 1,349,18 >» 
renbetesfjällens skogar TÖMEEINO 5004-88, > 

kKronolagenheter, holmar och SKÄL. sms svs. 203 SO, 

kronans jordbruksdomäner tillhörande skogar ...... 1,463 IERSHOVG NE 

EDENinat-Stockfangstskögal. ....svcdossser ss dosa vn ss UR or 34 52,958,90 >» 
statens till bergshanteringens understöd anslagna 

MOSE oket nn Snr TEARS ESSENS AR 2 36,109,18 > 
möte bOstallensi SKOg AN. s.nssssddenssdidest seck rick eena I 62,31 >» 
KaLSTASNPOSTANENSESKO 0 As ssh bars veden redas söner UA 241 12,320,02 >» 
Seklesiastika  Hostallens. SKÖGAT  s...tusosetedies skon sena 2,638 FIS, 50 

Haran sallmanningSsSskOSALV ss .s.ccusocsuns runs essensen es SALE 94 98,689,83 > 
allmänningsskogar i Norrland och Dalarna ......... 550; 0.0, Er 
kronohemman och nybyggen i de norra länen ... 7OT,528,80 > 
allmänna inrättningars m. fl. Skogar s..sslns........ 529 ANOR 

SUEXSNETS HÖ EEN md sn eA ORSA AE ANSER RESA SR 66 34,890,20 >» 

SEN6T40.00, -3,049,054,17 Mar 

Dessa 6,460 skogar, av vilka 1,914 stodo under skogsstatens omedelbara 
vård och förvaltning samt resten under dess uppsikt och kontroll, voro för- 
delade på 97 revir, om man frånräknar fem mindre skolrevir. Varje revir- 
förvaltare hade alltså i medeltal 66 särskilda skogar med tillhopa i medeltal 
90,000 hektar under sin förvaltning och kontroll, och därav i medeltal 27 

ecklesiastika skogar med tillhopa 1 medeltal 36,500 hektar. 
De allmänna skogarnas antal och areal har givetvis sedan 1912 i någon 

mån förändrats, i det att å ena sidan åtskilliga mindre kronondomäner försålts 
men å andra sidan flera nya kronoparker genom inköp tillkommit. Revirernas 
antal har ökats med 5, vilket icke i någon mån ändrar nyss angivna siffrors 
innebörd. 
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Av de ecklesiastika boställsskogarna stod enligt 1910 års skogsstatistik — 
den senaste som lämnar detaljerade uppgifter — endast en mindre del under 
skogsstatens omedelbara vård och förvaltning. nämligen 118 st. om tillhopa 
85,877 hektar. De övriga stodo under skogsstatens uppsikt och kontroll, men 
bevakades och sköttes antingen av boställshavarna själva, nämligen 1,961 st. 
om tillhopa 231,974 hektar, eller ock av boställsarrendotor, nämligen 559 st. 
om tillsammans 35,889 hektar. Av orsaker, som här nedan beröras, hava 

dock under de sist förflutna åren rätt många ecklesiastiska boställsskogar över- 
flyttats från skogsstatens uppsikt och kontroll till dess omedelbara vård och 

förvaltning. 
Någon särskild ersättning för skogsstatens befattning med de ecklesiastika 

boställsskogarna har statsverket hittills icke haft, om man frånser att ersättning 
utgår av dessa skogars avkastning eller från vissa ecklesiastika fonder (numera 
kyrkofonden) för vissa skogsförrättningar. Dessa ersättningar hava plägat 
uppgå till omkring 10,000 kronor om året. För skogsindelningar utgår er- 
sättning av samma medel men direkt till dem, som upprättat desamma. 

Enligt de av riksdagen år 1910 antagna nya grunder för reglering av präster- 
skapets avlöning och de Eders Kungl. Maj:ts författningar, som till följd därav 
utfärdats, skola emellertid samtliga dessa ecklesiastika skogar, så vitt de till- 
höra boställen, som äro anslagna till avlöning åt prästerskapet i territoriella 
församlingar, ställas under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning i den 
mån de beröras av ny lönereglering för prästerskapet, eller tidigare för så 
vitt de varit i författningsenlig ordning utarrenderade och skola ånyo utarren- 
deras. Enligt den utredning, på vilken dessa grunder vilade, skulle skogs- 
staten för sitt bestyr med dessa skogars skötsel erhålla ett årligt anslag från 
kyrkofonden, dit skogsförsäljningsmedlen från dessa boställen ingå. Detta an- 
slag är ännu icke bestämt, men det beräknades skola uppgå till 222,500 

kronor. 
De ecklesiastika boställsskogarna hava ett stort värde. Detta värde stiger 

med stegrade virkespris, men kan ock höjas genom mer intensiv skötsel. De 
lämna för närvarande en icke obetydlig avkastning. Huru stor denna i själva 
verket är torde icke vara möjligt att avgöra, enär det ansenliga husbehovs- 
virket, som ofta är av dyrbarare kvalité än som erfordras, icke värderas. 

Men skogsförsäljningsmedlen från de ecklesiastika skogar, som stå under domän- 
styrelsens förvaltning och kontroll, uppgingo år 1912 till omkring 1,400,000 
kronor, varav utbetalades i skogsförvaltningskostnader omkring 165,000 kronor, 
till boställshavare m. fl. omkring 300,000 kronor samt till ecklesiastiska fon- 

der överfördes omkring 820,000 kronor. 
Ehuru denna avkastning kan synas betydande, torde det icke lida tvivel 

att genom en intensivare skogsskötsel och större sparsamhet med husbehovs- 
virket dessa skogar, som omfatta en areal av 272,459 hektar produktiv 
skogsmark, skulle kunna lämna en betydligt större avkastning. 

Det finnes i våra dagar knappast något som bättre lönar sakkunnig om- 
sorg än skog. Skog fordrar individuell omvårdnad. Ju fler skogar man har 
under sin förvaltning och kontroll, desto svårare är det att sköta dem indi- 

viduellt. Tiden och minneskraften hava sin begränsning. I dessa avseenden 
ställas sannerligen stora krav på statens revirförvaltare. Revir finnas, som 
omfatta mer än 200 st. särskilda allmänna skogar, därav mer än 100 eck- 
lesiastika boställsskogar. Det synes svårt om icke omöjligt för revirförvaltaren 
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att på alla dessa skogar nedlägga individuell omsorg. Av hans 300 arbets- 
dagar om året kräver skrivbordet säkerligen 100. Resten skall fördelas på 
alla dessa särskilda skogar, som måste tillses en var för sig och, därest de 
stå under hans omedelbara förvaltning, även bokföras en var för sig. Och 
då härtill kommer, att resorna till de särskilda skogarna kräver mycken tid, 
kan man tryggt påstå, att det icke blir i medeltal många timmar på året, 
som en var av dessa skogar komma under jägmästarens blick. Då de större 
skogarna givetvis kräva mer tid än de mindre, kan man förstå, hur pass 

mycken tid han kan offra åt de medelstora och mindre. Då alltså tiden är 
knapp, och han är av staten avlönad, och staten behöver ökad intäkt av sina 

kronoparker och kronodomäners skogar, måste det anses givet, att statssko- 
garna få och jämväl böra få tillgodonjuta större och väsentligare del av hans 
omtanke och personliga tillsyn än revirets övriga allmänna skogar, enkanner- 

ligen de spridda ecklesiastika boställsskogarna. 
För närvarande sysselsatt med ett nådigt uppdrag, som berör en viss grupp 

av de ecklesiastika boställsskogarna, har jag därvid kommit till den överty- 
gelsen, att det borde tagas i övervägande, om icke de ecklesiastika boställs- 

skogarna borde ställas under särskild sakkunnig förvaltning. Detta till fördel 
icke blott för de ecklesiastika skogarna och de ändamål deras avkastning 
skall tillgodose utan även för statsskogarna och deras avkastning. Många 
förslag hava framkastats att söka avvinna statens skogar större avkastning till 
ökad nationalekonomisk vinst för landet. Det enklaste medlet torde väl vara 
att låta dem bliva föremål för en mer intensiv skötsel genom att befria revir- 
förvaltarna från bestyret med åtminstone vissa av de andra allmänna skogarna. 
Motsvarande mer intensiva skötsel skulle också beredas de ecklesiastika bo- 
ställsskogarna, om de ställdes under särskild, sakkunnig förvaltning. Även 
om denna särskilda förvaltning skulle bliva dyrare än vad som beräknats i 
ersättning till staten för dess bestyr med dessa skogar, skulle den säkerligen 
bliva mer lukrativ. En ökad avkastning av dessa skogar lättar de särskilda 

församlingarnas utgifter för prästerskapets avlöning och möjliggör tillgodo- 
seende av det ökade krav på prästerliga krafter, som landets utveckling medför. 

Det ligger så mycket mer makt uppå att dessa boställsskogars avkastning 
ökas som genom de nya ecklesiastika boställsordningarna i många fall ställas 

delvis ökade krav på husbehovsvirke. Enär nämligen alla dessa boställen 
skola utarrenderas och särskilda prästgårdar upprättas, blir följden i alla de 
fall, då boställshavaren förut själv brukat bostället, att det hädanefter måste 
bliva delvis dubbel uppsättning av hus, nämligen en uppsättning för prästen 
och en för arrendatorn, såsom t. ex. två boningshus, två visthus, två hus- 
hållskällare, två brygghus, två vedbodar och stundom två brunnar, där förut 
varit endast en uppsättning av dessa byggnader. Virke såväl för boställs- 
arrendatorn som för prästgårdens husbehov får tagas från boställsskogen, om 
tillgång finnes. Finnes ej byggnadsvirke å boställsskogen, kvarstår i allt fall 
församlingens byggnads- och underhållsskyldighet för prästgården och arren- 
datorns för lönebostället. Men det är givet, att i så fall blir det dyrare för 
församlingen att bygga och underhålla prästgården och blir arrendet för löne- 
bostället så mycket mindre, vilket åter ökar församlingens avgifter för präster- 
skapets avlöning. 

Tidpunkten för genomförande av en sådan reform synes mig vara synnerli- 
gen lämplig. Till följd av 1910 och 1911 årens författningar på den eckle- 

12  Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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siastika förvaltningens område ställas för varje år alltflera ecklesiastika bo- 
ställsskogar under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning. Men dessa 
nya författningar pålägga också domkapitlen nya plikter i avseende å de eckle- 
siastika boställenas vård. «Skulle särskild förvaltning av dessa boställens 
skogar komma till stånd och densamma ordnades stiftsvis, tillförde den dom- 
kapitlen tillgång till speciell sakkunskap som biträde vid denna boställsvård, 
vilken omständighet torde kunna öva inflytande på den under utredning va- 
rande frågan om domkapitlens omorganisation. Den svåra avvägning av skogs- 
brukets och jordbrukets ofta stridiga intressen, som vid utarrendering av bo- 
ställen med skog ifrågakommer t. ex. beträffande husbehovsvirkets mängd och 

beskaffenhet, hagmarkens disposition och skötsel, skogsbete, lövtäkt, nyodling, 
svedjning och hägnadsskyldighet, torde bliva lättare om skogsförvaltningen 
närmare sluter sig till jordbruksförvaltningen än som med den nuvarande ord- 
ningen är möjligt. — Huruvida en sådan särskild förvaltning av dessa skogar 
bör inrättas och huru den i övrigt bör ordnas, torde vara en fråga, som 
lämpligen bör göras till föremål för särskild utredning av personer, speciellt 

sakkunniga dels på den allmänna skogsförvaltningens, dels på den eckle- 
siastika administrationens område. 

Vid en sådan utredning synes mig jämväl böra undersökas, huruvida kyrko- 
fondens nuvarande förvaltning är tillfredsställande. Den innebär nämligen 
endast en ekonomisk förvaltning av de medel, som inflyta till fonden, men 
icke tillika en fiskalisk förvaltning, som tillser, att de medel, som rätteligen 

böra till fonden ingå, också dit inflyta. 
Vad kostnaderna för denna utredning beträffar, synas de, med hänsyn till 

ntredningens syfte, kunna bestridas av kyrkofondens medel. 
Av levande intresse för att landets naturliga tillgångar må genom mer in- 

tensiv skötsel bereda landet större inkomster till lättande av dess bördor, får 

jag, själv skogsägare, därför i underdånighet hemställa, 

att Eders Kungl. Maj:t täcktes genom särskilda sak- 
kunniga låta utreda, huruvida de ecklesiakstika bo- 
ställsskogarna böra ställas under särskild förvaltning 
och, därest detta befinnes lämpligt, huru en sådan för- 
valtning bör ordnas. 

Underdånigst 

Hugo Tigerschiöld. 
Stockholm den 12 januari 1915. 
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TRÄVARUMARKNADEN. 

Marknaden är trots allt ej alldeles stilla. En del försäljningar hava gjorts 
och göras, om ock av helt naturliga skäl de uppnådda resultaten i anseende 
till kvantiteten ej kunna jämföras med de vid motsvarande tid under normala 
år vanliga. 

Granen är mest efterfrågad, ehuru även furu har placerats, Priserna för 
gran hava under påverkan av denna efterfrågan stigit efter hand, och Härnö- 
sand fordrar nu för sina granbattens 115 floriner på Holland. En ytterligare 
stegring låter sig nog tänkas, då tillgången på gran tydligen är begränsad 
och antagligen knappast kan täcka föreliggande behov. 

Följande mera anmärkningsvärda avslut äro att anteckna: 

till Danmark från Härnösand och Umeå distrikt 

7 furupräder ä 205 mark; 

till Spanien från: Gävle distrikt 

3X9 o/s furu L 12, 
F30GSKO/S. futt. TOLO 
ör furupräder 6 fr 
7" furubattens £L 10.5/ 

I övrigt äro kvinta och utskott efterfrågade, och är priset för plankbattens 
utskott från Härnösand £ 7.10/- 
De tills dato från Sverige försålda kvantiteterna torde utgöra c:a 150,000 

standards och fördela sig på följande sätt: 

TIL ep n ved] En NG HS AN RER AE SER RR RSA fe c:a 75,000 stds 

RET OA (Lr RR ere ess buse ben tia kienr ora RGE 5 25,000 > 
3 MID ANNIATK: & 0a0: Nad re NAS HINES, 000 
SSV SKL ANC fv aer se dank oe ren RE PAIRSIOO0 > 

SES PADI CI vvs sog eskevögs veg sn n SENS SEO, OOOL ä 

SNF ÖNTI EA LANGER. sa oso va sngs stel oss sn ARE FEEIKS 000» 

Summa c:a 150,000 stds 

Av intresse är att erfara, att man på senare tid lyckats genomdriva det 
villkoret i kontrakt på såväl England som Holland, att säljaren äger få be- 
talning för varan två månader efter stadgad leveransdag, då avhämtning ej 
sker i rätt tid. Detta är naturligtvis av största betydelse och utgör en avse- 
värd förbättring för säljarens ställning gentemot köparen, om man anställer 
jämförelse med de tidigare kontraktens stipulationer. Enligt dessa ägde kö- 
paren att under vissa förutsättningar annulera kontraktet, om avhämtning ej 
kunde ske, Detta medförde naturligtvis ett osäkerhetstillstånd, då ju säljaren 
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hade föga visshet, om hans försäljning verkligen skulle komma att leda till 
avhämtning Att köparna nu vilja gå med på att förbinda sig till betalning 
av varan, även om den ej kan uttagas, måste givetvis tyda på en starkare 
benägenhet för affärer, än som tidigare förefunnits. 

Den export, som pågår från ostkusten med järnväg till västkusten och vidare 
via hamnar därstädes, lider stort intrång av den stora trängseln i dessa hamnar 
och därmed följande vagnbrist på järnvägarna. Fråga torde också vara, huru- 
vida den tillgängliga vagnparken icke i och för sig är för liten. 

Timmerdrivningarna gå 1 allmänhet bra, om ock något hindrade av snö, 
särskilt i det inre av landet. I vilken grad de komma att bliva mindre än 
under vanliga förhållanden, låter sig ännu ej bedömas. 

"2 FOTS: 

NOTISER. 

Svenska Skogsvårdsföreningens årsmöte äger rum tisdagen den 
16 mars 1915 i Odéons stora sal, Brunkebergstorg 15, Stockholm. 

Härvid förekomma följande ärenden: 

Styrelseberättelse. 

Revisionsberättelse. |: 
Val av 2 ledamöter i styrelsen och 1 suppleant. 

Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter. 
5. Synpunkter för skogsbrandförsäkringens ordnande i Sverige. 
BB WN HH 

Inledare: Länsjägmästare W. DYBECK. 
Redogörelse för skogsbrandförsäkringsfrågans ordnande i Norge och Finland samt fram- 

hållande: av vissa synpunkter, som vid denna frågas lösning i Sverige böra komma till sin 
rätt, om skogsbrandförsäkringsfrågan skall anses löst på ett för landets skogsägare ändamåls- 
enligt och tilltalande sätt. 

Andre inledare: Direktör D. F. LUNDGREN. 
Föredraget skall utveckla de vetenskapligt statistiska förutsättningarna för brandförsäkring 

av skog, angiva utkast till en metod för erfarenhetens statistiska behandling och en utred- 
ning om resultatens användbarhet för bestämmande av avgiftsregler för olika riskkombina- 
tioner. 

I samband därmed kommer föredraget att påvisa, att erfarenheter från andra land icke 
äro på svenska förhållanden annat än med vissa närmare avgivna vittgående reservationer 
tillämpliga, och att skogsbrandförsäkringen i Sverige därför måste grundas på ett för landets 
förhållanden lämpat system, i vilket möjligheten att erhålla återförsäkring och dennas an- 
ordning och begränsning utgöra faktorer av grundläggande betydelse. 

Föredraget kommer att belysas av tryckta bilagor och diagram, som utdelas under det- 
samma, och vilka innehålla de matematiskt-statistiska och försäkringstekniska utredningar, 
vilka icke lämpa sig för muntlig föredragning. 

6. Om stubbrytning samt om arbetsmetoder och redskap därför. Inledes av e. 
jägmästaren GUSTAF LUNDBERG (skioptikonbilder). 

Efter en kortare översikt av stubbrytningens olika ändamål med påpekande av stubb- 
vedens värde för en del användningsområden, kommer en redogörelse att lämnas för gängse 
brytningsmetoder för stubbved och kostnader härför, varvid särskilt en del modernare stubb- 
brytningsmaskiner såväl för hand- som hästkraft omnämnas och beskrivas. Även redogöres 
för upptagning av stubbar medelst sprängämnen. Slutligen kommer att omnämnas erfarenhet 
beträffande virkesutfall vid stubbrytning. 
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7. Australiens konsumtion och produktion av virke. Föredrag med skioptikon- 

bilder av professor GUNNAR ANDERSSON. 
8. De ecklesiastika boställsskogarnas förvaltning. Inledare: Kanslirådet HuGo 

TIGERSCHIÖLD. 
Dessa skogars antal och areal. Deras nuvarande förvaltning. Nuvarande och blivande 

kostnader härför. Betydelsen av ökad avkastning av dessa skogar för församlingarna, kyrko- 
fonden och staten. Möjlighet härtill gevom intensivare skötsel. Utredning hur detta bäst 
kan vinnas är önsklig, och tidpunkten för sådan utredning nu lämplig. 

9. Nyare principer för avverkningens utförande. Inledare: Professor GUNNAR 
SCHOTTE (skioptikonbilder). 

Kortfattad historisk översikt av olika skogsbrukssätt. Mot trakthuggningens överdrifter 
vinna blädningsmetoderna insteg. En förmedlande ståndpunkt intaga på senaste tid fram- 
komna tvenne avverkningsmetoder, nämligen MAYR's Kleinbestandswald och WAGNERS Blen- 
dersaumschlag (kantblädning). Redogörelse för dessa båda metoder och deras tillämplighet 
på svenska förhållanden. 

10. Vilken erfarenhet har Tlattills vunnits om lämpligheten av gällande jakt- 
stadgas bestämmelser i fråga om jakt efter älg? Inledare: Byråchefen, friherre 
TH. HERMELIN. 

11. Enligt vilka grunder bör en avverkningsberäkning upprättas? Inledare: 
Overjägmästaren P. O. WELANDER. 

1) Är avverknigsplan i allmänhet behövlig. 
2) Huvudmomenten i nuvarande bestämmelser om avverkningsberäkningen för våra all- 

männa skogar. 
3) Grafiska framställningar över skogstillståndet å några allmänna skogar, belysande 

lämpligheten av nuvarande beräkningssätt. 
4) Från normalskogen härledda matematiska formler äro i fråga om icke normala skogar 

olämpliga och för normala skogar obehövliga för beräkningen av skogsavkastningen. 
5) Skogstillståndet som grund för avverkningsberäkningen och förutsättningen för att en 

därpå byggd avverkningsplan skall kunna upprättas, 

Fråga, som icke varit upptagen på föredragningslistan, må, sedan denna 
genomgåtts och majoriteten av de närvarande det medgiver, upptagas till dis- 
kussion men icke till avgörande. 

Efter mötet gemensam enkel middag vid småbord i restaurant Gillets nya 
festvåning i samma hus som möteslokalen och med anordnad ingång från 
denna. 

För mötets eventuella fortsättande onsdagen den 17 mars fmnes lokal reser- 
verad. 

Föreningen Sveriges ordinarie ijägmästares årsmöte äger rum mån- 

dagen den 15 mars kl. 1 e. m. i Läkaresällskapets mindre sal. 

Svenska Forstmästareförbundets årsmöte äger rum måndagen den 15 
mars kl. I e. m. å Hotell Anglais. 

De extra jägmästarnes förbunds årsmöte måndagen den 15 mars, kl. 
3,15 €. m. å Skogsinstitutet (skogsteknologiska lärosalen). 

Sveriges kronojägares årsmöte måndagen den 15 mars, kl. 2 e. m. å 
Hotell Blå Bandet (Mästersamuelsgatan 68). 



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT I OI5: HH: 2. 

SKOGSADMINISTRATIONEN. 

Domänstyrelsens cirkulär, beslut, framställningar och 
yttranden. 

Revirdelning i Lappmarken efter geografisk grund. 

Domänstyrelsen har härom den 11 december 1914 till statsrådet cch chefen för Kungl. 
jordbruksdepartementet avgivit följande förslag. 

I skrivelse den 10 sistlidne november har domänstyrelsen anmodats att snarast uppgöra 
och till herr statsrådet inkomma med förslag till indelning av Västerbottens och Norrbottens 
läns lappmarker i det minsta antal revir, som funnes erforderligt för åstadkommande av 
nöjaktiga förhållanden för närvarande, dock högst sammanlagt 36 revir. Såsom grund för 
indelningen skulle sättas att såväl stats- som privatskogar skulle underställas samma, till 
skogsstaten hörande personal och alltså dessa lappmarker från skogsstatens synpunkt indelas 
geografiskt och icke, såsom domänstyrelsen den 28 januari innevarande år avgivna förslag 
innebär, underkastas, med vissa undantag, en dubbel indelning efter äganderätten till skogen. 
Domänstyrelsen skulle ock lämna uppgift å erforderligt antal assistenter och ordinarie krono- 
jägare samt kostnadsberäkning för den föreslagna personalen. 

Till fullgörande härav får styrelsen anföra följande. 
För närvarande äro Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker fördelade på 19 revir, 

som omfatta enbart delar av samma lappmarker. Därjämte äro till 3 revir, som i övrigt 
omfatta kustlandsområden, hänförda vissa delar av lappmarken, nämligen Pajala revir, till" 
vilket hörer bl. a. Enontekis socken av Norrbottens läns lappmark, Norsjö revir, till vilket 
hörer bl. a. Malå socken av Västerbottens läns lappmark samt Tåsjö revir, till vilket hörer 
bl. a. Dorothea socken av Västerbottens läns lappmark. 

För den händelse det kan befinnas lämpligt, att Västerbottens och Norrbottens läns lapp- 
marker fördelas å revir geografiskt, får domänstyrelsen nu föreslå, att samma lappmarker 
förutom Enontekis socker, vilken anses kunna tillsvidare fortfarande höra till Pajala i övrigt 

kustlandsrevir, indelas i 34 revir på här nedan angivet sätt. 

I enlighet med styrelsens den 28 sistlidne januari avgina förslag i fråga om bl. a. in- 
rättandet av en ny överjägmästaretjänst skulle komma att hänföras till Luleå distrikt 8 lapp- 
marksrevir, till Skellefteå distrikt 11 lappmarksrevir, till Umeå distrikt 10 lappmarksrevir, 
och till Hernösands distrikt 5 lappmarksrevir. Till de skilda distrikten skulle dessutom 
höra nuvarande revir: utom lappmarken till ett antal resp. 3, 4, 6 och 4. 

Luleå distrikt. 

I, Juckasjärvi revir: samtliga skogar i Juckasjärvi socken (med Vittangi). 
2. Vetasjoki revir: av Gällivare socken, dels trakterna vid Kalix och Kajtums älvar, 

vilka för närvarande tillhöra Juckasjärvi revir, dels till nuvarande Gällivare revir hörande delar 
omkring Vetasjoki och Valtiojoki (kronoparkerna Valtio bl. II, III och IV samt Vetasjoki 
bl. III, IV och VI, kronoöverloppsmark vid Vetasjoki, ävensom hemmansområdena Markitta, 
Nillivaara, ALIS IROrersn och Kilvokilinen) dels ock av nuvarande Ängeså revir, krono- 
parken Valtio bl. V och kronoparken Vetasjoki bl. VII. 

3. Gällivare revir: av Gällivare socken de områden, som tillhöra nuvarande Gällivare 
revir förutom de som här ovan hänförts till Vetasjoki revir. 

4. Storlandets revir: av Gällivare socken kronoparken Storlandet samt inom och söder om 
samma kronopark belägna enskildes skogar, allmänningar och kronoöverloppsmarker (samtliga 
belägna inom nuvarande Ängeså och Råne träsks revir). 

5. Ängeså revir: av Gällivare socken de delar av nuvarande Ängeså revir, som icke 
hänförts till Vetasjoki eller Storlandets revir. 
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6. Råneträsk revir: av Gällivare socken de delar av nuvarande Råneträsks revir, som icke 
hänförts till Storlandets revir. 

7. Porjus revir: av Gällivare socken trakterna vid Stora Lule älv och Stora Lule vatten: 
av Jockmocks socken dels öster om Stora Lule älv kronoparken Ananas, del väster om 
samma älv kronoparken Pakko bl. II, III och IV samt kronoöverloppsmarken och enskildes 
skogar vid Stora Lule vatten, allt inom nuvarande Storbackens revir. 

8. Storbackens revir: av Jockmocks socken öster om Stora Lule älv, hela området 
nedom kronoparken Ananas: väster om samma älv kronoparken Sucksoive samt inom och 
nedom denna kronopark belägna kronoöverloppsmarker allmänningar och enskildes skogar 
mellan Stora och Lilla Lule älvar, allt inom nuvarande Storbackens revir, 

Skellefteå distrikt. 

9. Jockmocks revir: av Jockmocks socken den norr om Lilla Lule älv belägna del utav 
nuvarande Storbackens revir, som icke hänförts till Porjus eller Storbackens revir, söder 
om Lilla Lule älv belägna, nuvarande Jockmocks revir tillhörande kronoparkerna Görjeå bl. 
I, II, III, IV och V samt Pärlan, ävensom samtliga överloppsmarker, allmänningar och en- 

skildes skogar inom samma kronoparker och väster om kronoparken Görjå. 
10. Görjeå revir: av Jockmocks socken till det nuvarande Jockmocks revir hörande delar, 

som ej hänförts till det nu föreslagna reviret med samma namn, ävensom de områden av 
nuvarande Storbackens revir, som ligga väster om Lule älv (vid gränsen mot Edefors socken). 

11. Pärlälvens revir: av Jockmocks socken Pärlälvens flodområde samt Lilla Lule älvs 
flodområde ovanför Vajkijaur (lika med nuvarande Pärlälvens revir). 

12.  Sikåns revir: av Jockmocks socken trakterna vid Sikåns och Vitbäckens samt Vargisåns 
område norr. om ån nedom Junka (av nuvarande Vargiså revir.) 

13. Vargiså revir: av Jockmocks socken trakterna vid Vargiså ovan Junka, av Arvidsjaurs 
socken, dels Vargisåns vattenområde (av nuvarande Vargiså revir), dels kronoparkerna 
Storbränna och Ljusträsk samt hemmanen Åberget, Ljusträsk, Pilträsk och Granberget (av 

nuvarande Malmesjaurs revir). 
14. Malmesjaurs revir: av Arvidsjaurs socken de till nuvarande Malmesjaurs revir hörande 

områden, förutom vad som hänförts till Vargiså revir, samt den till Järfolandets revir hän- 
förda kronoparken Långdalen och där inom belägna hemmansområden: av Arjeplougs socken 
Pite älvs flodområde som hörer till nuvarande Malmesjaurs revir. 

15. Järfolandets revir: av Arvidsjaurs socken, dels västra delen av nuvarande Övre 
Byske revir med kronoparkerna Järfolandet, Vaksliden och Björkberget samt enskildes 
skogar väster om sistnämnda kronoparks östra gräns, dels av nuvarande Malmesjaurs revir 
kronoparken Längdalen med där inom belägna enskildes skogar, dels ock av nuvarande 
Arvidsjaurs revir trakterna mellan Långträsket och Långträskälven i norr samt Avaviken och 
landsvägen Avaviken—Arvidsjaur i söder (kronoparkerna Njaukelen, Långträskåsen, Raven- 
berget och en del av Avaviken ävensom enskildes skogar). 

16. Övre Byske revir: av Arvidsjaurs socken återstående delar av nuvarande Övre Byske 
revir samt allmänningar och enskildes skogar norr om Byske älv intill Bokselet av nuvarande 
Arvidsjaurs socken. 

17. Arvidsjaurs revir: av Arvidsjaurs socken nuvarande Arvidsjaurs revir förutom de 
delar, som hänförts till Järfolandets och Övre Byske revir. 

18. Arjepluogs revir: Arjepluogs revir utom de vid Pite älv belägna delar, som hänförts 
till Malmesjaurs revir (lika med nuvarande Arjeplougs revir). 

19. Malå revir: Malå socken förutom kronoparken Stenträskheden i socknens sydvästra 
hörn, vilken hänföres till Bjurbäckens revir av Umeå distrikt. 

Umeå distrikt. 

20. Norra Sorsele revir: av Sorsele socken avvittrade områden norr om Vindelälven, Sorsele 

kyrkoherdeboställe i dess helhet samt oavvittrade marker till Storvindelns och Vindelälvens 
övre lopp. 

21. Södra Sorsele revir: av Sorsele socken avvittrade områden söder om Vindelälven 
(samtliga inom socknen belägna kronoparker utom Malåberg samt kronoöverloppsmarkerna 
Blaiken och Dockmyran ävensom enskildes skogar) samt oavvittrade marker till Juktåns och 
Olsbäckens vattendrag. 

22. Västra Stensele revir: av Stensele socken samtliga oavvittrade marker, kronoparkerna 
Kyrkberget, Rönnliden, Verkanliden, Luspberget och bl. XVI, XV, XIV, XIII och IX av 

Gunnarn, ävensom enskildes skogar västerut från och med Norrdal, Sördal, Vallnäs, Lusp- 

holm och Nästvattnet, 



184 SKOGSADMINISTRATIONEN. 

23. Östra Stensele revir; av Stensele socken återstående del. 
24. Bjurbäckens revir: av Lycksele socken till nuvarande Norra Lycksele revir hörande 

delar från Sorsele sockengräns och österut till västra gränserna för kronoparken Löparen 
hemmanen Stryckfors och Grundträsk samt kronoparken Grenen med undantag av det till 
Lyckbäckens vattenområde hörande delar (innefattande förutom enskildes skogar kronopar- 
kerna Bjurbäckslandet, Mattjockberget, Rågåberget, Räfliden, av Metseken bl. III, IV, V och 
VI, Kittelforsheden, Viterliden, Släppen och Lidsbriken), av Malå socken kronoparken Sten- 
träskheden. 

25. Lycksele revir: av Lycksele socken de delar av nuvarande Norra Lycksele revir, 
som äro belägna öster om västra gränserna för kronoparken Löparen, hemmanen Stryckfors 
och Grundträsk samt kronoparken Grenen, 

26. Blåvikens revir: av Lycksele socken dels till nuvarande Norra Lycksele revir hörande 
delar av Lyckbäckens vattenområde ovan kronoparken Grenen, dels till nuvarande Södra 
Lycksele revir hörande områden av Ume älvs med biflöden vattenområden ovan Lyck- 
bäckens inflöde i Ume älv samt kronoparken Skovvellidens östra gräns (omfattande förutom 
enskildes skogar kronoparkerna Metseken bl. I, II och VII, Sikträskberget, Nordanås, Spän- 
ningträskliden, Pauliden, Rämen, Lyckan, Säter och Skovelliden.) 

27. Vinlidens revir: av Lycksele socken de delar av nuvarande Södra Lycksele revir, 
som äro belägna, dels omkring övre loppet av Öreälven med biflöden fr. o. m. Granån, dels 
mot Umeälven nedom kronoparken Skovvelliden (omfattande förutom enskildes skogar följande 
kronoparker: Alpliden, Svannäset, Rönnliden, Alsen, Norråliden, Tallträskliden, Djupliden, 

Tannberget, Älgålandet, (Umeådelen), Umstrand, Haraliden, Tuggenliden och Hvittanliden, 
ävensom Lycksele kyrkoherdeboställe). 

28. Öråns revir: av Lycksele socken de delar av nuvarande Södra Lycksele revir, som 
icke hänförts till Vinlidens eller Blåvikens revir (omfattande förutom enskildes skogar krono- 
parkerna Boden, Trehörningen, Örålandet, Pundliden, Söderås och Öredelen av Älgålandet), 
Örträsk socken i sin helhet. 

29. Fredrika revir: Fredrika socken i sin helhet. 

Hernösands distrikt. 

30. Västra Åsele revir: av Åsele socken trakterna väster om Ångermanälven och Torv- 
seleån, varjämte kronoparkerna Almselelandet och Kulterkölen i deras helhet hänföras till 
detta revir; av Wilhelmina socken kronoparken Småholmarna; av Dorothea socken krono- 
parkerna Långsjömon, Simsjön och Stenbittjärn. 

31. Östra Åsele revir: av Åsele socken området öster om Ångermanälven och Torv- 
seleån förutom de där inom belägna delarna av Almselelandet och Kulterkölens krono- 
parker. 

32. Volgsjö revir: av Vilhelmina socken nedre delen, med undantag av kronoparken 
Småholmarna, från Åsele sockengräns och «väster ut t. o. m. hemmanen Djupdal, Svannäs, 
Kristineberg och Lövliden, kronoparken Arensjökullarna samt hemmanen Nyliden, Storsele, 
Grundsjö och Frånberg (omfattande förutom enskildes skogar kronoparkerna Aronsjökullarna, 
Mörtingselberget, Voimåsen, Södra Volgsjön, Surberget, Torvsjöån, Gideåkroken, Hörnan och 
Meselberget ävensom Wilhelmina kyrkoherdeboställe. 

33. Malgomajs revir: av Wilhelmina socken återstående västra delen. 
34. Dorothea revir: Dorothea socken förutom kronoparkerna Långsjömon, Simsjön och 

Stenbrittjärn, som hänförts till västra Asele revir. 
De skilda revirens omfattning i areal och fördelning å statsskogar och privatskogar 

framgår av bilagd förteckning (bil. a), varjämte å likaledes bilagd karta å två blad de sär- 
skilda revirens gränser angivits. 

Samtliga revir omfatta såväl statsskogar som enskildes skogar, ehuru i växlande propor- 
tion. Det har ej kunnat undvikas, att vissa revir erhållit en i förhållande till andra stor om- 
fattning, men, där de först nämnda i övrigt äro så belägna, att jämförelsevis intensiv skogs- 
skötsel därstädes kan bedrivas, torde till vederbörande jägmästares hjälp å sådana, mera 
arbete krävande revir böra anställas assisstenter, under det att å andra revir jägmästaren 
bör kunna handhava förvaltningen utan sådant biträde eller ock med tillhjälp av även å an- 
nat, närbeläget revir förordnad assistent. 

Styrelsen anser sig emellertid böra betona att — såsom styrelsen ock anmärkt i under- 
dånig skrivelse den 10 november 1913 angående bl. a. inrättande av 16 nya jägmästare- 
tjänster inom lappmarken — i mån som större intensitet i skogsskötseln kan åvägabringas 
på grund av bättre avsättningsförhållanden m. m. inom de mera avlägset belägna reviren 
ytterligare revirindelning måst äga rum. 
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De till arealen största reviren, nämligen Juckasjärvi, Arjepluogs och Dorothea, anser 
styrelsen kunna tillsvidare behållas vid föreslagen omfattning. Det förstnämnda med en be- 
räknad areal skogsmark av sammanlagt 280,454 har utgöres av nuvarande Juckasjärvi revir 
med cirka 95,960 har skogsmark, som lagts till det föreslagna Vetasjoki revir, och anses 
reviret, med hänsyn till där inom rådande mindre gynnsamma förhållanden, tillsvidare kunna 
för valtas av vederbörande jägmästare med biträde av en assistent, 

Eh uru Arjepluogs revir med en areal av 234,345 har skogsmark väl skulle behöva delas, 
då åtminstone i dess nedre delar betingelser för jämförelsevis intensivare skogsskötsel börja 
förefinnas, har domänstyrelsen nu icke velat föreslå sådan delning, enär den inom socknen 
pågående efteravvittringen ännu icke avslutats, i anledning varav det icke blivit bestämt, 
vilka, eller huru stora delar av nuvarande kronoöverloppsmarker, som komma att behållas i 

kronans ägo såsom kronoparker och ej upplåtas till enskilde. Förvaltning kan tillsvidare 
uppehållas av jägmästaren med biträde av en årsanställd assistent samt vissa år möjligen 
en under kortare del av året förordnad extra assistent. 

Dorothea revir, som är avskilt från nuvarande Tåsjö revir, vilket framdeles skulle komma 

att omfatta Tåsjö, Bodums och Fjällsjö socknar i Västernorrlands län med en sammanlagd 
areal skogsmark utav av allmänna skogar av 29,721 har och enskildes skogar 7,870 har 
bör likaledes komma att skötas av en jägmästare med biträde av en årsanställd assistent, 
åtminstone tillsvidare, intill dess där pågående avvittring må bliva slutförd, 

Därest Malå socken, som för närvarande utgör del av det mycket svårskötta Norsjö revir 
avskildes såsom särskilt revir, anser styrelsen, att återstående delar av Norsjö revir inom 
Västerbottens läns kustland med en areal skogsmark av 29,535 har allmänna skogar och 
4,415 har skattehemman med inskränkt dispositionsrätt till skogen böra med viss jämkning 
mellan samma revir samt Jörns och Burträsk revir fortfarande bibehållas såsom särskilt revir, 

Med föreslagen fördelning av lappmarken i revir anser domänstyrelsen, att tlllsvidare 
skulle behöva anställas följande antal för år förordnade revirassistenter, nämligen i Luleå distrikt 
6, i Skellefteå distrikt 8, i Umeå distrikt 8 och i Hernösands distrikt 4 eller tillsammans 26 

assistenter, 
I fråga om erforderligt antal ordinarie kronojägare i skilda revir har domänstyrelsen i 

särskild härtill hörande bilaga b angivit den ordinarie bevakningspersonalens fördelning å 
skilda revir. Härvid har styrelsen utgått ifrån att, såsom styrelsen föreslagit i underdånigt 
yttrande den 10 november 1913 angående norrländska skogsvårdskommitténs betänkande i 
vad det angår skogslagarnas handhavande, de ordinarie kronojägarnas i lappmarken antal 
skulle ökas med tillsvidare 30. Av förenämnd bilaga b framgår att de inom lappmarkerna 

| Lö Fly EAS Hyres-| Summa 
| Lön lgörings- Le 

Denear pengar | pengar ; 

äjaemast: (JUCKkASjärvi feVIl) ola sesssstides susen rå 2,300] -3,000) 900] — 6,200 
Nr 1 (Vetasjoki, Porjus, Pärlälvens, Sikån, 

Vargiså, Malmesjaur, Arjepluog, Norra 
Sorsele, Södra Sorsele, Västra Stensele, 

Östra Stensele, Malgomaj, och Volgsjö 

TEVE Ra AAA VE eh Gl a ere AR 29,900) -39,000] 11,700, — | 80,600 
I » (SLORDACKEUST LEVA )io oj o veten serna seja rs 2,300] 2,800 900] — 6,000 

PA (Jockmock, Görjeå, Järfolandet, Övre By- | 
ske, Arvidsjaur, Bjurbäcken, Lycksele, 
Blåviken, Vinliden, Östra Åsele, Västra | 

Åsele och Dorothea FÖVIL) grundet | 27,600! 33,600] 10,800] — 72,000 
I » (BAI ÄTE”TEVID) ras e pätblenir sd 2,300] —2,800 SOON -1- 55900 
6 » (Råneträsk, Ängeså, Storlandet, Malå, | | | | 

Örån och Fredrika revir)............... 13,800| 16,800 4,800 -—- | 35,400 
FREE OH Oja E ATC AR br oos fade sigdabep di rele Järn SE 600 7.60] - -2501 IOOXN:.- 1,6,50 
(116 EDET AO AREA om des el vegan Ne bon So bre sten NAR 69,600] 81,200) 29,000|11,600 |191,400 

Summa för den ordinarie personalen |148,400/179,900] 59,150/11,700 |399,150| 

! Till kronojägare, vilka äro tilldelade bostadslägenheter utgår icke hyresersättning. 
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I 

| Års- | Rese- | Dag- | FS Savanen 
jarvode pengar arvode VR | 

Tr ASSISTERT AMI EHeltaltO: arsle or Se REG 2,800 550 950] — 4,300 
25 » | » DANS LE vers REN SK Sf 70,000 13,50] 23,750] — | 107,500 

Summa för assistenter | 72,800] 14,300]| 24,700] — | 111,800 

Summa kostnad kr. 510,950 

för närvarande tjänstgörande ordinarie kronojägarnas antal uppgår till 87, häri dock ej in- 
räknad kronojägaren i Muonio bevakningstrakt i Pajala revir, vilken bevakningstrakt omfattar 
förutom Enontekis skogfattiga socken delar av Muonio Nalusta kapellförsamling, till vilka 
delar huvudsakliga tjänstgöringen är förlagd, i följd varav med föreslagen ökning den bli- 
vande bevakningspersonalen skulle komma att omfatta 117 ordinarie kronojägare. Då genom 
sådant föreslaget antal på vart och ett revir komme i medetal allenast 3,3 kronojägare, blir 
nödvändigt att fortfarande i avsevärd utsträckning anställa extra kronojägare, och torde 
styrelsen om några år finna vara erforderligt avgiva förslag till ökning i den ordinarie be- 
vakningspersonalens antal. 

Slutligen får domänstyrelsen härmed avlämna kostnadsberäkning för nu föreslagen per- 
sonal inom lappmarkerna. 

I fråga om sålunda föreslagna avlöningsförmåner får styrelsen erinra, att jägmästarna i 
nuvarande dels Ängeså, dels Norsjö revir, av vilket senare nu föreslagna Malå revir utgör 
en del, icke äro tillerkända högre avlöningsförmåner än, förutom lön, tjänstgöringspengar 
med 2,600 och resepengar mad 900 kronor. Av vilken orsak dessa bägge revir, av vilka 
förstnämnda helt och hållet och det senare till större del utgöres av lappmarksområden, 
blivit tilldelade tjänstgöringspenningar med allenast 2,600 kronor, under det att samtliga 
övriga revir, som helt eller delvis äro belägna inom lappmarken erhållit minst 2,800 kronor 
i tjänstgöringspenningar, kan styrelsen icke uppge. 

Domänstyrelsen anser emellertid nu föreslagna Ängeså och Malå revir i avseende på 
tjänstgöring böra likställas med Gellivare m. fl., och vederbörande tjänstinnehavare följakt- 
ligen böra erhålla 2,800 kronor i tjänstgöringspengar. Med hänsyn till samma revirs min- 
skade omfattning, torde resepengarna för jägmästarna i dessa revir böra sättas till 800 kro- 
nor i likhet med vad gäller för Gällivare m. fl. revir. 

Tåsiö revir räknas i fråga om revirassistents löneförmåner numera som 
s. k. fjällrevir. 

Utdrag ur Kungl. Domänstyrelsens protokoll den 29 december 1914. 
S. D. Beslöt Kungl. Styrelsen på av assistenten i Tåsjö revir extra jägmästaren Sune 

Hederström därom gjord framställning sådan ändring av sitt den 14 maj 1909 givna beslut 
om de grunder, enligt vilka årsarvoden och resepenningar skulle utgå inom vissa distrikt 
att, enär assistentens inom Taäsjö revir tjänstgöring numera vore i huvudsak förlagd inom 
Dorotea socken av Västerbottens län, denne skulle i avlöningshänseende jämställas med assi- 
stent i s. k. fjällrevir och sålunda komma i åtnjutande av ett begynnelsearvode av 2,600 
kronor för år räknat, varom vederbörande skulle underrättas. 

Tiden för avgivandet av revirberättelserna. 

Domänstyrelsen har härom den 11 dec. 1914 som svar på en framställning från föreningen 
» Sveriges ordinarie jägmästare» meddelat följande beslut. 

I skrivelse den 11 sistlidne april har Ni hemställt att Kungl. Domänstyrelsen med ändring 
av punkt 171 i gällande reglementariska föreskrifter måtte föreskriva, att revirberättelserna 
skola avgivas före utgången av mars månad, till stöd för vilken framställning Ni framhållit, 
att det visat sig synnerligen svårt medhinna att inom föreskriven tid — före utgången av 
februari månad — utarbeta berättelserna. 

Sedan framställningen varit föremål för diskussion vid det sammanträde med samtliga 
överjägmästare, vilket under sistlidne november hållits i Kungl. Domänstyrelsen, vill Kungl. 
Styrelsen härmed meddela följande. 
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Ett bifall till omförmälda hemställan måste hava till följd, att den tid, inom vilken över- 

jägmästarna hava att till Kungl. Styrelsen avlämna sina årsberättelser ävenledes måste fram- 
flyttas, enär berättelsernas granskning och sammanställning hos överjägmästaren anses icke 
kunna ske på kortare tid än en månad. Då berättelserna under sådana förhållanden icke 
kunde inkomma till Kungl. Styrelsen förrän i slutet av maj, har Kungl. Styrelsen med 
hänsyn till svårigheten att även under nuvarande förhållanden medhinna utarbetandet av sin 
årsberättelse före årets utgång, funnit sig icke kunna tillmötesgå Eder anhållan. 

Det må emellertid, såsom ock i vissa fall redan skett, på vederbörande överjägmästare 
ankomma att, med hänsyn till för handen varande förhållanden inom skilda distrikt, göra 
framställning om visst uppskov med överlämnande till Kungl. Styrelsen av respektive berät- 
telser, varvid, där sådant uppskov anses kunna för visst distrikt medgivas, vederbörande 
överjägmästare må hava att likaledes lämna, av honom bestämt anstånd med ingivande till 
sig av revirberättelserna, antingen för distriktet i dess helhet eller ock för vissa revir. 

Användande av andra än metriska mått vid virkeshandel och trävarurörelse. 

Domänstyrelsen har härom den 11 december 1914 avgivit följande yttrande till Kungl. 
Mynt- och Justeringsverket. 

Med överlämnande av nådig remiss till Eder, varuti Ni anbefallts avgiva förslag till de 
bestämmelser, som erfordras i anledning av Kungl. Maj:ts och riksdagens beslut att vid 
virkeshandel och trävarurörelse tillsvidare må få användas mätningsredskap, som äro juste- 
rade efter annat måttsystem än det metriska, har Ni i skrivelse den 28 sistlidne oktober 
anhållit, att Kungl. Domänstyrelsen ville i ärendet avgiva yttrande särskilt beträffande de 
olika slag av mått, som härvid kunna anses vara behövliga, och får Kungl. Domänstyrelsen 
i anledning härav med remissaktens återställande anföra följande. 

Vid virkeshandel inom riket användes i allmänhet engelskt mått, fot och tum. TI vissa 
delar av landet begagnas dock ej sällan även andra, icke metriska mått, såsom i södra pro- 
vinserna danska fot och tum, enär den försäljning, som därifrån sker till utlandet, till mycket 

stor del äger rum på Danmark. Det danska måttet användes ock flerstädes vid mätning av 
sparrar i Norrland. Vid mätning av brännved och pappersmasseved till förbrukning inom 
landet, varvid den i kastvedsfamnar eller kubikfamnar upplagda veden uppmätes i löst mått, 
användes inom synnerligast de mellersta och sydliga delarna av landet det gamla svenska 
verkmåttet. Brännveden upplägges därvid vanligen antingen i s. k. gammal skogsfamn 
6 x3'x3'= 144 svenska kubikfot, under det att pappersmasseveden i allmänhet upplägges 
eller säljes i kubikfamn = 216 svenska kubikfot. 

Svenska såväl verkmåttet som ock någon gång decimalmåttet förekomma även emellanåt 
i äldre, ännu gällande avverkningsrättskontrakt i Norrland, i det att på 1870- och 1880-talet 
ingångna kontrakt, varigenom ägare av viss fastighet försålt till i regel trävarubolag rätten 
att under viss angiven tid avverka alla å fastigheten befintliga träd, som vid ett visst avstånd 
från roten eller marken hava en diameter av bestämd storlek, uttryckt beträffande äldre 
sådana kontrakt i verktum och i fråga om senare ingångna kontrakt decimaltum. Då gäl- 
lande förordning om mått och vikt har tillämpning ej blott vid försäljning utan ock, då varor 
skola avlämnas eller emottagas efter mått, lärer vid ett uppmätande av de träd, som enligt 
nyss omförmälda kontrakt skola överlämnas till avverkningsrättsinnehavaren, ett användande 
av de i respektive kontrakt bestämda gamla svenska måtten vara stridande emot gällande 
bestämmelser. 

Vid försäljning av trävaror på utlandet, såväl oarbetade som sågade eller hyvlade, an- 
vändas i huvudsak engelska mått, synnerligast gäller detta så gott som alltid beträffande 
sågade eller hyvlade varors bredd eller tjocklek, under det att i vissa fall vid försäljning 
till exempelvis Danmark, Holland, Tyskland eller Frankrike de inom respektive länder gäl- 
lande längdmått användes för mätning av brädans eller plankans längd. 

Propsvirke såväl som den pappersmasseved, som i mindre mängd säljes till utlandet, 
uppmätes alltid i engelsk mått, engelsk kubikfamn. 

De mått, förutom de metriska, som skulle kunna ifrågakomma för användning vid försälj- 
ning eller avlämnande eller emottagande av trävaror efter mått zn072 riket, och vilka sålunda 
kunde ifrågasättas bliva föremål för justering, skulle jämlikt vad här förut anförts utgöras av 
engelska och danska fot och tum samt svenska fot och tum i s. k. verkmått. 

Av dessa mått anser Kungl. Styrelsen det vara av synnerlig betydelse, att det engelska 
måttet, vilket i de allra flesta fall plägar användas vid virkeshandel och trävarurörelse i riket, 
må bliva lagligen godkänt och alltså justeras. Då det danska måttet allmänt användes vid 
skogsförsäljning inom landets södra provinser, enär de trävaror, som ej åtgå till ortsbehovet, 
utföras i huvudsak till Danmark, och då helt visst vore att förvänta anmärkning från kö- 
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parnas sida, om virket vore apterat i mått sådant som det engelska, vilket är mindre än det 
danska, synes vara önskvärt, att även de danska måtten bliva föremål för justering. An- 
vändningen av dessa mått komme dock helt visst att bliva begränsad till i huvudsak landets 
sydligare provinser. 

I fråga om det svenska gamla verkmåttet, vilket, såsom nämnts, användes i regeln allenast 

vid försäljning inom landet av virke upplagt för yttre mätning, s. k. famnmått, anser Kungl. 
Styrelsen att det vore av viss fördel, om detsamma icke vidare komme till användning. Det 
skulle bidraga till reda och till undvikande av förväxling och tvist, därest i huvudsak alle- 
nast ett 'slag av fot och tum vore i bruk. Borttagande vid virkeshandel av svenska verk- 
måttet skulle ock måhända bidraga därtill, att vid försäljning av brännved allenast en s. k. 
famn komme att användas, nämligen det vedmått, som jämlikt gällande förordning justeras 
med 4 kubikmeters sidoyta, varvid veden, såsom hittills är det vanliga, apterades i 0,89 
meters längder motsvarande 3,36 kubikmeter. 

Ett laglöst bibehållande tillsvidare av de gamla svenska måtten med hänsyn till här förut 
omförmälda äldre avverkningsrättskontrakt, vilkas giltighetstid utgå senast år 1939, synes icke 
vara av behov påkallat, då vid avhandlad skogs överlämnande till vederbörande avverknings- 
rättsinnehavare reducering kan ske från verkmått eller decimalmått till metermått. 

Under det att sålunda enligt Kungl. Domänstyrelsens mening för virkeshandel och trä- 
varurörelse inom landet justering skulle erfordras av förutom metriska mått, allenast engelska 
fot och tum samt eventuellt danska fot och tum, synes vara nödvändigt vid försäljning av 
trävaror till utlandet, att hinder icke lägges för användande av även andra utländska längdmått, 
såsom Amsterdam-, Hamburger- m. fl.; den franska foten är lika med !/, meter och finnes 
sålunda ej hinder för dess användning. Huruvida nyssnämnda mått kunna vara i behov av 
justering synes kunna ifrågasättas. Vederbörande köpare i utlandet lärer icke underlåta att 
vid varans emottagande å avlastningsplatsen kontrollera uppgivna mått och i händelse av 
undermål eller felaktiga mått därom göra anmärkning. 

Tjänster och förordnanden. 

Kungl. Domänstyrelsen. 

Tjänstledighet har beviljats byråchefen, friherre Th. Hermelin för särskilt uppdrag 
den 20 jan.—10 febr. med förordnande för notarien Martin Rasch, vilkens tjänst uppehållits 
av amanuensen A. Chattillon-Winbergh. 

Skogsstaten. 

Anundsjö revir. Jägmästaren i Anundsjö revir E. R. Kellberg har den 31 januari 
avlidit. Tjänsten uppehålles, intill dess den blivit återbesatt av assistenten i reviret C. G. 
T. Nettelbladt. Dennes tjänst uppehålles under tiden av e. jägmästaren Gust. Westermarck. 

Bodens revir. Befattningen som tillförordnad jägmästare i Bodens revir söktes av extra 
jägmästarna I. Slettengren, Carl Utterström, Per Normelli, Ernst Elfvik, B. von Krusen- 

stierna, Einar Berggren, F. A. Berggren, Emil Dahl, Torsten Larsson, P. Törnblom och 
Erik Måhlén. Kungl. Maj:t har förordnat Slettengren att från den 1 mars tills vidare uppe- 
hålla sagda tjänst. 

Enköpings revir. Kungl. Maj:t har den 5 febr. transporterat och förordnat jägmä- 
staren i Rätans revir L. F. Molander att vara jägmästare i Enköpings revir. 

Jönköpings revir. Befattningen som tillförordnad jägmästare i Jönköpings revir söktes 
av underläraren vid Ombergs skogsskola T. Aae, skogstaxatorn i Västra distriktet F. Ami- 
noff, skogstaxatorn i Östra distriktet Elis Lundman, skogstaxatorn i Bergslagsdistriktet O 
Kollberg, dikningsledaren John Wallmark, överjägmästareassistenten Sam Tisell samt extra 
jägmästarna G. Björklund och Sven Lundberg. Kungl. Domänstyrelsen har hos Kungl. Maj:t 
föreslagit Lundman att erhålla förordnande att tills vidare uppehålla tjänsten. 
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Köpings revir. Jägmästaretjänsten i Köpings revir sökes av jägmästaren i Jörns revir 
Gustaf Tjäder, jägmästaren i Storbackens revir Carl Rothman, jägmästaren i Gällivare revir 
I. Hammarberg, föreståndaren för Grönsinka skogsskola Hj. Sylvén, skogsingenjören Tell 
Grenander, föreståndaren för Hällnäs skogsskola David Grufman, föreståndaren för Skogs- 
halls skogsskola Th. Grinndahl, skogstaxatorn i Mellersta Norrlands distrikt E. Gran, skogs- 
taxatorn i Bergslagsdistriktet O. Kollberg samt skogstaxatorn i Östra distriktet Elis Lund- 
man. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Tjäder, 
Rothman och Lundman i nu nämnd ordning med förord för Tjäder. 

Malmesjaurs revir. Jägmästaretjänsten i Malmesjaurs revir sökes av skogstaxatorn i 
Luleå distrikt Åke Berg samt extra jägmästarna Hugo Mattsson, Birger Pettersson, T. Sahl- 
berg, A. C. Lindhe, B. von Krusenstierna, Per Normelli och Hjalmar Hägg. 

Norra Roslags revir. Jägmästaretjänsten i Norra Roslags revir uppehålles från den 5 
febr. och tills vidare av assistenten vid Skogsförsöksanstalten Edvard Wibeck. 

Råneträsks revir. Jägmästaretjänsten i Råneträsks revir uppehålles, intill dess den- 
samma blivit återbesatt, av e. jägmästaren K. G. Wahlgren. Kungl. Domänstyrelsen har på 
förslag till densammas återbesättande uppfört e. jägmästarna Folke Gunterberg, W. Fellenius 
och Bror Fornell i nu nämnd ordning med förord för Gunterberg. 

Tärendö revir. Jägmästaretjänsten i Tärendö revir uppehålles tills vidare av assistenten 
i reviret F. Gunterberg. 

Wilhelmina revir. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till återbesättande av jäg- 
mästaretjänsten i Wilhelmina revir uppfört skogstaxatorn i Umeå distrikt Ragnar Ekman, diknings- 
ledaren J. Wallmark och e. jägmästaren H. Mattsson i nu nämnd ordning med förord för Ekman. 

Till skogstaxatorer under år 1915 ha förordnats: 
e. jägmästaren Åke Berg i Luleå distrikt, 
» » Adolf Engman i Skellefteå distrikt, 
» » Ragnar Ekman i Umeå » 
» » Gustaf Gran i Mellersta Norrlands distrikt, 

» » Gustaf Lyman i Gävle— Dala » 
» » Oscar Collberg i Bergslags distriktet, 
» » Elis Lundman i Östra o 
» » Feodor Aminoff i Västra » 
» » Knut Falck i Smålands » 
» » Sven Lundberg under februari och april i Södra distriktet. 

Till skyddsskogsassistent i Gävle—Dala distrikt har förordnats e. jägmästaren Nils 
Bellander under år 1915. 

Till helårsassistenter å revir tills vidare under år 1915 ha förordnats: 
e. jägmästaren Klas Nordforss i Jockmocks o. Pärlälvens revir, 
» » Lennart Hollström i Storbackens » 
> » Gustaf af Ekenstam i Bodens » 
» » F. A. Berggren i »> 
» » J. Hjelmström i Råneå » 
» » Erik Måhlén i Kalix » 
» » John Schenström i Gellivare o. Råneträsks » 
» » K. G. Wahlgren i Juckasjärvi o. Ängeså >» 
» » Folke Gunterberg i Tärendö » 
» > Gustaf Lamprecht i Torneå o. Kalix » 

» Birger Pettersson i Malmesjaurs » 
> > Axel Sjökvist i Vargiså » 
» , Klas Bergman i Övre Byske » 
» » Hugo Mattsson i Arvidsjaurs » 

» Carl Utterström i Älvsby » 
» Gunnar Essén i » » 

> » Claes Lövgren i Piteå » 
Ernst Elvvik i Jörns » 

» » Hj. Bratt i > » 
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e. jägmästaren Georg Bolander i Jörns revir 
» » Fr. Liljeberg i Norsjö » 
» » Folke Dahlberg i Norsjö » 
» » B. von Krusenstierna i Burträsks 
» » Henrik Fogelström i » » 
» » Magnus Alm i Degerfors » 
» » Sam Hagström i N:a Lycksele » 
» > Ernst Jansson i N:a o. S:a Lycksele > 
» » B. Groth i S:a Lycksele » 
» » B. Elof Andersson i S:a Lycksele » 
> » Emil Dahl i Äsele AES 
» » R. Wikander i » » 
» » Gunno Kinman i Sorsele » 
» » Olof Löfvén i Stensele » 
» » Ture Sahlberg i Wilhelmina » 
» » Einar Hammarstrand i Fredrika » 
» » Paul Törnblom i Bjurholms » 
» » John Örtenblad i » » 
» » T. Nettelbladt i Anundsjö » 
» » Sune Hederström i Tåsjö » 
» » Bror Fornell i Junsele » 
» » Ragnar Linddahl i Härnösands » 
» » Alf Hagelstein i Medelpads » 
» » E. M. Törngren i Östersunds » 
» » Torsten Larsson i Bräcke » 
» » EK. E. Kallén i Frostvikens » 
> » Erik (Geete i Are » 
» » W. Fellenius i Hallens » 
» » A. C. Lindhe i Rätans » 
» » John Brun i Hede » 
» » Gust. Rehlin i Transtrands » 
» » Nils Högbom i Särna » 
» » Gustaf Jernberg i Norra Hälsinglands » 
» > Arvid Modin i Hamra o. Västra Hälsinglands » 
> » Hjalmar Hägg i Älvdalens östra o. västra » 
» » Sven Boberg i Västerdalarnas > 
» » Per Normelli i Kopparbergs » 
» » Ivar Slettengren i Malingsbo » 

» o E. Q. Oldenburg i Västerås o. Örbyhus » 
» » D. P. Hultmark i Grönbo » 
» » Olof Lundborg i Stockholms > 
» » Edvard Lundberg i Gripsholms m. fl. » 
» » Nils Björkman i Slättbygds >» » 
» » Arvid Stahre i Kinne » » 
» » G. Hallgren i Dalslands » » 
» » Th. Fedeler i Uddevalla » » 
» » Gotthard Björklund i Jönköpings =» » 
» » Emil Palm i Sunnerbo » » 
» » Sven Lundberg i Norra Skånes > » 
» > Edvin Nyblom i Askersunds » > 
» » Ragnar Tjernberg i Pajala och Tärendö » 

Till avlönade revirassistenter ha förordnats: 
e. jägmästaren Sverker Grenholm i Burträsks revir den 1—31 jan., 
» » Malte Thees i Kalmar revir den 1—13 jan., 

» » F. Bergman i » » » 14—31 jan. o. 1I—31 mars, 
» » H. af Petersens i Hallands revir den 1 jan.—28 febr. 
> » S. D. Olsson i Tärendö revir den I febr.—31 dec.; 

» » B. Pålsson i Torneå och Kalix revir den 11 jan.—3I mars; 
» » Otto Edlund i Stensele revir den 20 jan.—20 mars; 
> » E. Wiström i Bräcke revir den 17 jan. —28 febr.; 
» » Simon Jönsson i Arvika och Karlstads revir den 15 febr.—30 april. 
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Till flottledsingenjörer ha förordnats för 1915 civilingenjörerna Petrus Silfverbrand 
och N. Ribbing. 

Till extra jägmästare har förordnats utex,. skogseleven Ragnar Berglund i Umeå di- 
strikt den 29 dec. 

Till bokhållare i Klotens revir under 1915 har förordnats hr Ernst Finnberg. 

Tjänstledighet har beviljats: 
överjägmästaren i Umeå distrikt A. Egerström för enskilda angelägenheter den 21 dec.— 

9 januari med förordnande för jägmästaren i Degerfors revir Karl Gram, vilkens tjänst up- 
pehållits av assistenten i reviret Magnus Alm; 

överjägmästaren i Västra distriktet Gustaf Barthelsson för enskilda angelägenheter den 3 
—14 januari med förordnande för jägmästaren i Tivedens revir A. W. Schmidt, vilkens 
tjänst uppehållits av assistenten i Kinne m. fl. revir Arvid Stahre; 

jägmästaren i Bodens revir A. Montell för allmänt uppdrag under år 1915. Tjänsten 
uppehålles under januari av jägmästaren i Arvidsjaurs revir H. Stahre, vilkens tjänst uppe- 
hålles av assistenten i sagda revir Hugo Mattsson; 

jägmästaren i Arvidsjaurs revir H. Stahre för att uppehålla jägmästaretjänsten i Bodens 
revir den 5—31 december med förordnande för assistenten i förstnämnda revir H. Mattsson ; 

jägmästaren i Tärendö revir E. L. von Sydow för allmänt uppdrag under år 1915 med 
förordnande för assistenten i reviret Folke Gunterberg; 

jägmästaren i Malmesjaurs revir Curt Fougberg för sjukdom den I —5 dec. med förord- 
nande för assistenten i reviret Birger Pettersson; 

jägmästaren i Älvdalens östra revir Dan. Frykman för uppehållande av jägmästaretjänsten 
i Wilhelmina revir under januari och februari med förordnande för assistenten i reviret 
Hjalmar Hägg, vilkens tjänst uppehålles av e. jägmästaren Bertil Nylén; 

jägmästaren i Västra Hälsinglands revir O. D. Borglind för uppehållande av jägmästare- 
tjänsten i Råneträsks revir under januari med förordnande för assistenten i reviret Arvid 
Modin ; 

jägmästaren i Gripsholms revir G. Markman för sjukdom den 28 dec.—4 januari med 
förordnande före. jägmästaren Oscar Lindblad. 

överjägmästaren i Västra distriktet Gustaf Barthelsson för fullgörande av riksdagsmanna- 
uppdrag under den tid riksdagen sammanträder. Vikarie är jägmästaren i Tivedens revir 
A. W. Schmidt, vilkens tjänst uppehålles av assistenten i Kinne m. fl. revir Arvid Stahre. 
Dennes assistenttjänst uppehålles den 13 jan.—28 febr. av e. jägmästaren Fr. Bång; 

jägmästaren i Piteå revir Curt Fougberg under januari för att uppehålla jägmästaretjänsten 
1 Malmesjaurs revir; 

jägmästaren i Västra Hälsinglands revir D. Borglind för enskilda angelägenheter den I 
—6 febr. med förordnande för assistenten i reviret A. Modin; 

jägmästaren i Härnösands revir W. Smitt för enskilda angelägenheter den 25 jan.—22 
febr. med förordnande för överjägmästareassistenten E. Holm; 

jägmästaren i Göteborgs revir Gustaf Svensson för sjukdom den 18 jan.—17 febr. med 
förordnande för e. jägmästaren Alfr. Vigelius; 

föreståndaren för Hällnäs skogsskola David Grufman för genomgående av landsstorms- 
befälskurs den 9 jan.—23 febr. med förordnande för e. jägmästaren Berglund; 

underläraren vid Ombergs skogsskola Tage Aae för genomgående av landsstormsbefäls- 
kurs den 11 jan.—21 febr. med förordnande för e. jägmästaren Hjalmar Lindén; 

t. f. föreståndaren för Bjurfors skogsskola Karl Sundberg för krigstjänstgöring den 26 
jan.—13 mars med förordnande för e. jägmästaren Hammarström ; 

skogsingenjören Filip Laestadius för genomgående av landsstormsbefälskurs den 11 jan. 
=20 febr. 

Statens skogsförsöksanstalt. 

Assistenten i skogsavdelningen, e. jägmästaren E, Wibeck har förordnats att från 
5 febr. och tillsvidare uppehålla jägmästaretjänsten i Norra Roslags revir, Hans assistent- 
befattning vid försöksanstalten uppehålles av utexaminerade skogseleven J. G. Brolin, 

Skogsskolorna. 
Till föreståndare för Klotens skogsskola den I jan.—I sept. har förordnats jäg- 

mästaren i reviret J. M. Pauli. 
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Till föreståndare för Skogshalls skogsskola den I jan. —I5 okt. har förordnats 
förutvarande föreståndaren, e. jägmästaren Th. Grinndahl. 

Lediga tjänster. 
Jägmästaretjänsten i Rätans revir av Jämtlands län sökes före den 10 nästkom- 

mande mars klockan 3 på dagen hos Kungl. Domänstyrelsen. 

Jägmästaretjänsten i Anundsjö revir av Västernorrlands län sökes före den 4 
nästkommande mars klockan 3 på dagen hos Kungl. Domänstyrelsen. 

En befattning såsom avlönad assistent inom Malingsbo revir sökes hos Kungl. 
Domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 11 nästkommande mars. 

Befattningarna vid skogshögskolan såsom professor i skogsuppskattning och 
skogsindelning, professor i skogsteknologi med byggnads= och avdiknings-= 
lära samt professor i skogsbotanik med allmän botanik äro till ansökan lediga. 

Sökanden må före den 12 mars till ordföranden i styrelsen för skogshögskolan, konter- 
amiralen herr Arvid Lindman, Västra Trädgårdsgatan 7, Stockholm, ingiva sin till Kungl. Maj:t 
ställda ansökan: skolande sökanden sist före utgången av den specimenstid, som må bliva 
av styrelsen bestämd, till styrelsen ingiva meritförteckning med bilagda intyg om ålder, frejd, 
hälsotillstånd, avlagda examina och praktisk tjänstgöring, samt utgivna skrifter ävensom vad 

övrigt sökanden vill åberopa till stöd för ansökningen, (se Posttidningen den 10 febr. 1915). 
Befattningarna vid skogshögskolan såsom lektor i skogsskötsel, skogsuppskattning 
och skogsindelning med undervisningsskyldighet därjämte i matematik samt lektor 
i skogsteknologi med byggnads= och avdikningslära jämte skogs- och fält-= 
mätning samt kartritning sökes likaledes före den 12 mars (hos skogshögskolestyrel- 
sens ordförande) i till Kungl. Maj:t ställd ansökan, åtföljd av intyg om ålder, frejd, hälso- 
tillstånd, avlagda examina och praktisk tjänstgöring samt utgivna skrifter ävensom vad öv- 
rigt sökanden vill åberopa till stöd för ansökningen (se Posttidningen den 10 febr. 1915). 
Befattningen vid skogshögskolan såsom överassistent, lärare i skogs= och fältmät-= 
ning samt ledare av den förberedande kursen sökes före klockan tolv på dagen 
den 11 mars 1915 i till ordföranden i styrelsen för skogshögskolan, konteramiralen, herr 
Arvid Lindman ingiven ansökan och skall ansökan vara åtföljd av meritförteckning med bi- 
lagda intyg om ålder, frejd, hälsotillstånd, avlagda examina, praktisk tjänstgöring samt ut- 
givna skrifter ävensom vad övrigt sökande vill åberopa till stöd för ansökningen. Förord- 
nande skall avse tiden 1915 !/, 1918. För behörighet till befattningen erfordras att hava 
genomgått kungl. skogsinstitutets högre kurs, att äga goda kunskaper i skogs- och fältmätning 
samt att under minst tre år hava utövat väl vitsordad verksamhet såsom praktisk skogsman; 
och kommer vid befattningens tillsättande särskild hänsyn att tagas till vederbörandes lämp- 
lighet att leda den förberedande kursen. 

Kungörelse angående resestipendier för skogsstatens tjänstemän. 

Sedan Kungl. Maj:t för innevarande år till Kungl. Domänstyrelsens disposition ställt ett 
belopp av 2,500 kronor att såsom resestipendier utdelas åt skogsstatens tjänstemän i och för 
studieresor inom eller utom landet, äga sökande till sådant stipendium att därtill senast den 
17 mars 1915 klockan 3 på dagen hos Kungl. Styrelsen sig skriftligen anmäla. 

Stipendiat är skyldig att till Kungl. Domänstyrelsen ingiva berättelse inom sex månader 
efter återkomsten från densamma. Stockholm den 10 februari 1915. 

Kungl. Domänstyrelsen. 
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INNEHÅLL: 
Taxeringen av Värmlands läns skogar 

och förslag till en taxering av lan- 
dets samtliga skogar: 
HENRIK HESSELMAN: I. Föredrag 

vid Svenska Skogsvårdsförenin- 
gens möte den 5 december ER 
(med 7 fig.) 

II. Diskussion (yttranden av. W. 
EKEMAN, TOR JONSON, H. HES- 
SELMAN, GUNNAR ANDERSSON, 
ERNST ANDERSSON, LAGERMAN, 
DYBECK, HENRIK PETTERSON, 
WALLMO och Ordföranden) .... 

HAMMARSTRAND, EINAR: Lappmar- 
kens utsyningslag. Några synpunk- 
NOT Hi Bala ia Yec ee ie Re AN era aj ö ne blöja 

TRÄGÅRDH, IVAR: Barrträdskvalstret, 
Paratetranychus ununguis Jac, (med 
I fig.) . 

HELLSTRÖM, OTTO: Skogsbrandfrå- 
gan 

res rr  K 

In memoriam: 

Alma von Porat (med porträtt) av 
1 SD RENA les KR LOKET Se: B SUR br 0 ja 0 tab SVR 

Olof Josef Joachimsson (med por- 
FADERN SNES Stel botas! SR 

Rättelse i Domänstyrelsens utlåtande 
ang. Riksdagens revisorers uttalan- 
den i vad angår hushållningen å 
statens skogar 

Trävarumarknaden av —M .... 

Litteratur: 

Beaktansvärda nyutkomna böcker 

Notiser: 

Kommitté för skogsbrandförsäk- 
TUIPSIFÄR AT Arg eg oc sg ee lör el5 a SS 

Skogsförsöksanstaltens treårsmöte 
Till statsverket inflytande SEDER 

medel . ve 
De extra jägmästarnas förbund ÖS 
Skogsvårdsföreningens exkursion 
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223 

233 

243 

246 

249 

251 

253 

256 

257 

258 
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259 
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Yttranden över den föreslagna 
rikstaxerin gen: 
I. Styrelsen för skogshögskolan och 

statens skogsförsöksanstalt .... 
I. Skogsinstitutets lärarekolle- 

STUM 3 siare o enter si ess RES 
2. Chefen för statens SORT 

SÖKSANStAlt 7 sva slag ds 
3. Professor Ivar Fredholm.. 

II. Från skogsvårdsstyrelserna.... 
Skogsadministrationen: 

Lagar, kungl, förordningar och 
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SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT OTIS: Hl 3: 

Taxeringen av Värmlands läns skogar och för= 

slaget till en taxering av landets 
samtliga skogar. 

Föredrag vid Svenska skogsvårdsföreningens möte den 5 december 1914. 

Av HENRIK HESSELMAN. 

Herr ordförande, mina herrar! 

Sedan mycket länge tillbaka har man i vårt land, såväl bland fack- 

männen som i vidare kretsar, diskuterat frågan om förhållandet mellan 

vår förbrukning av trävaror och skogarnas virkesproduktion.: Redan på 

Gustav Vasas tid hör man talas om farhågor för en snart inträdande 

skogsbrist. Så märkligt än detta tal kan förefalla oss, senare tiders 

barn, som känna utvecklingen under de 400 år, som sedan dess för- 

fAutit, är det dock fullt förståeligt, när man betänker, att den tidens 

kommunikationer ej tilläto utnyttjandet av mera avlägset belägna skogs- 

områden. Under 1600- och 1700-talen finner man ofta hos de styrande 

en viss ängslan för inträdande skogsbrist och åtskilliga förordningar ut- 

färdas i avsikt att säkra skogarnas uthålliga produktion. Först i och 

med början av 1800-talet finner man emellertid, att försök göras att i 

siffror ge uttryck för förhållandet mellan vår virkesförbrukning och vir- 

kesproduktion. Den förste, som gjorde en sådan beräkning, var hov- 

jägmästaren J. AF STRÖM, som framlade sina kalkyler för 1855 års 

skogskommitté. AF STRÖM räknar med en skogsareal av närmare 

12,835,000 har. För närvarande beräknas skogsmarken uppgå till 

21,600,000 har.! Att märka är emellertid, att AF STRÖM endast tar i 

betraktande den åtkomliga skogsmarken och då vi på den tiden ej hade 

något flottledssystem, jämförligt med nutidens, måste en sådan beräk- 

ning av skogsarealen bli lägre än vår tids, då all skogsmark är tillgäng- 

lig för avverkning. Enligt hans undersökningar skulle virkeskapitalet ha 

uppgått till i genomsnitt 116,6 kbm. pr har, ett högst ansenligt belopp. 

jämfört med nutida förhållanden. Med dessa utgångspunkter erhåller 

1! Schweden. Historisch-Statistisches Handbuch. Teil II, sid. 179. Stockholm 1913. 

13 — Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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han som slutresultat ett totalt virkeskapital av 1,497 millioner kbm., som 

med hundraårig omloppstid skulle enligt AF STRÖM ge en årlig avkast- 

ning av närmare 15 millioner kbm. Då virkesförbrukningen beräknas 

till närmare 19,000,000 kbm., skulle på den tiden ha förekommit en över- 

avverkning av ej mindre än c:a 4,000,000 kbm. Genom ett förbiseende 

lider emellertid AF STRÖMS beräkningar av ett högst väsentligt räkne- 

fel; virkeskapitalet har dividerats med hela i stället för med halva omlopps- 

tiden. Den verkliga årliga avkastningen var därför, om man godtar AF 

STRÖMS primärsiffror, vilket man ju har all anledning att göra, dub- 

belt så stor eller närmare 30,000,000 kbm. Vi skulle därför vid denna 

tid ha haft ett årligt överskott i virkesproduktionen av ej mindre än c:a 

11,000,000 kbm. Det torde få anses rätt egendomligt, att detta påfallande 

räknefel ej uppmärksammats av någon av de många skogsmän, som i 

tryck citerat och diskuterat AF STRÖMS beräkningar. Möjligen har man 

utan vidare hållit för troligt, att en dylik beräkning måste ha konstate- 

randet av en överavverkning till resultat. Hur det än må vara med 

den saken, intressant är i alla fall att se, att en granskning av AF STRÖMS 

egna beräkningar ger en helt annan uppfattning av dåtidens förhållanden. 

Jag vill icke uppehålla herrarnas tid med en redogörelse för de be- 

räkningar, som sedan AF STRÖMS tid gjorts angående våra skogars virkes- 

produktion. Beräkningarna ha avsett såväl den förefintliga som i vissa 

fall den vid intensiv skötsel möjliga skogsproduktionen. 

De mest bekanta av dessa beräkningar äro AF ZELLÉNS åren 1882 

och 1906, WALLMOS år 19053 och 1896 års skogskommittés. Jag tän- 

ker att dessa beräkningar äro så väl bekanta för vårt lands skogsmän, 

att det är onödigt att här närmare redogöra för dem.! 

Det gemensamma för alla dessa beräkningar är den metod, som kom- 

mit till användning. Antingen för hela Sverige eller för större delar av 

detsamma har man sökt angiva en genomsnittssiffra för virkeskapita- 

let eller tillväxten per hektar. På grund av den officiella statistikens upp- 

gifter angående skogsarealen har sedan totala virkeskapitalet eller totala 

tillväxten beräknats. Det är tydligt, att ett sådant tillvägagångssätt 

måste ge mycket osäkra resultat. Hur erfaren en skogsman än må 

vara, är det dock för honom en omöjlig uppgift att angiva ett tillför- 

litligt genomsnittsvärde pr hektar för virkeskapitalet eller tillväxten för 

hela Sverige eller för medelstora områden. Så enformiga som våra barr- 

skogar i stort sett kunna te sig, förete de dock den största växling i 

detaljerna; välskötta bestånd växla med illa behandlade, ungskogar med 

äldre skogar, allt utan någon skönjbar lagbundenhet. Att under sådana 

förhållanden angiva en tillförlitlig genomsnittssiffra övergår även den 

! Se t. ex. Skogsvårdsföreningens tidskrift årg. 1909, sid. 44. 
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mest vidsynte, skickligaste och erfarnaste skogsmans förmåga. Därtill 

kommer, att de statistiska siffrorna angående skogsmarksarealen inga- 

lunda äro så tillförlitliga som önskligt vore. Sammanställas domänsty- 

relsens uppgifter angående den under statens kontroll ställda produktiva 

skogsmarken och skogsvårdsstyrelsernas uppgifter angående samma slags 

marker i enskild ägo, finner man ofta länsvis betydande avvikelser från 

den officiella statistikens; skillnaderna kunna stundom uppgå till över 30 &. 

Taxeringsmetoden. 

Av det nu sagda torde framgå, att endast en ordnad detaljundersök- 

ning i fältet kan lämna ett tillförlitligt resultat. De svårigheter, som en 

sådan undersökning företer, äro förnämligast av ekonomisk natur. Dessa 

svårigheter kunna emellertid övervinnas, om blott undersökningsytan 

kan hållas liten i förhållande till totalarealen. Förutsättningen för att 

en relativt liten undersökningsyta skall ge ett tillförlitligt svar är emeller- 

tid, att den är symmetriskt fördelad över området och att växlingen i 

skogarnas virkeskapital ligger inom ej allt för vida gränser. Den vid 

Värmlandstaxeringen använda metoden har utbildats just med hänsyn 

till ovannämnda fordringar, nämligen liten taxeringsyta, d. v. s. låg 

taxationsprocent och symmetrisk fördelning av taxeringsytan. Det karak- 

täristiska för metoden kan sammanfattas i följande tre punkter. 

1) Å 10 meter breda — eller vad klenare stammar beträffar sma- 

lare — provbälten (taxeringslinjer), vilka på lika avstånd från varandra 

framdragas över undersökningsområdet, räknas samtliga träd samt under- 

sökes skogens fördelning på olika skogstyper och markens på olika boni- 

teter.. Det å taxeringslinjerna erhållna trädantalets kvalitativa samman- 

sättning utrönes genom en systematisk undersökning av ett antal å dessa 

provbälten växande provträd. 

2) Med kännedom om det erhållna trädantalet och dess kvalitativa sam- 

mansättning beräknas virkestillgång, tillväxt m. m. inom provbältena. 

3) Genom provbältenas fördelning på så vilt möjligt likvärda grupper 

undersökes med sannolikhetskalkylens tillhjälp i vad mån det erhållna 

resultatet kan anses representativt för det undersökta området i dess 

helhet. 

Som herrarna nog erinra sig, har man inom denna förening ganska 

ivrigt debatterat frågan, om man skulle kunna erhålla ett tillförlitligt 

resultat med ovan angivna metod. Jag vill nu icke uppehålla mig vid 

den saken, utan övergår omedelbart till en redogörelse för linjesyste- 

mets anordning i Värmland. Härvid blir ock tillfälle att närmare disku- 

tera de vetenskapliga grunderna för den använda metoden. 
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Taxeringslinjerna gå i Värmland i dess helhet på ett avstånd av 4 

km. från varandra, i en del av södra Värmland, huvudsakligen i områ- 

det nedanför högsta marina gränsen, gå de dubbelt så tätt eller två 

km. från varandra. Då linjerna äro 10 m. breda, är sålunda Värmland 

i sin helhet taxerat till 0,25 27, det södra Värmland till o,5 &. Taxerings- 

linjerna gå tvärs över Värmland, i riktningen ONO—VSV. 

Det svenska skogslandet karaktäriseras av en i stort sett ganska be- 

stämd och utpräglad topografi. Höjder och dalgångar gå inom större 

områden huvudsakligen i samma riktning t. ex. i Norrland i NY—SO, i 

Värmland i NNV—SSO. Jordmånsförhållandena och skogstyperna växla 

1 en motsatt. Var och en, som följt en av de landsvägar, som gå 

utmed älvarna uppåt det inre skogslandet, erinrar sig säkerligen, hur 

enformigt landskapet utmed älven ter sig. Längst ner i älvdalen åker 

eller äng, sedan oändliga; enformiga tallhedar. Lämnar man emellertid 

skjutskärran och beger sig upp för något av de omgivande bergen, 

iakttar man en stark växling såväl vad skogstyperna som marken be- 

träffar. Då linjesystemet bör vara anordnat så, att det träffar alla möj- 

liga inom området förekommande skogs- och marktyper, är det natur- 

ligtvis en stor fördel, om linjerna gå tvärs över topografien, över dalar 

och höjder. Genom att linjerna över hela området gå på samma av- 

stånd från varandra, sörjer man för, att växlingarna i topografiens huvud- 

riktning bli rätt representerade inom linjesystemet. Det torde utan vi- 

dare kunna inses; att om man drar linjerna tillräckligt nära varandra, 

man slutligen skall komma därhän, att skogens beskaffenhet inom prov- 

bältena skall vara alldeles densamma som mellan bältena. Blir hela om- 

rådet täckt av linjerna, eller med andra ord, blir hela området fullstän- 

digt taxerat, då har man ju full garanti för, att det erhållna resultatet verk- 

ligen motsvarar skogarnas beskaffenhet inom det undersökta området. 

Om man åter, såsom i denna taxering, lämnar ett större avstånd mellan 

linjerna, måste man söka en metod för att bedöma, hur nära det er- 

hållna resultatet kan anses motsvara skogarnas beskaffenhet inom områ- 

det i dess helhet. Hela linjetaxeringsförfarandet är grundat på en sanno- 

likhetsberäkning; man antar ju att skogen mellan linjerna skall — i 

stort sett — ha samma beskaffenhet som inom desamma. Det gäller 

blott att undersöka detta på ett mera objektivt sätt. Härför lämpar sig 

nu sannolikhetskalkylen, som äger sin mest betydelsefulla användning 

inom vetenskaper, som röra sig med ett stort antal observationer, t. ex. 

astronomi, försäkringsteknik, vissa grenar av den moderna biologien etc. 

Det gäller blott att bringa linjesystemet och observationsmaterialet i en 

sådan form, att det blir tillgängligt för sannolikhetskalkylen. 

Hela linjesystemet sönderdelades i ett större antal, en kilometer långa 
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provytor. Då linjerna äro 10 meter breda, motsvarar ett kilometerlångt 

stycke en provyta om en hektar. För att få dessa provytor symmetriskt 

fördelade över länet förfors på följande sätt. Genom skärningspunkten 

mellan en linje, gående i mellersta delen av Värmland, och medelmeri- 

dianen i länet (5? V. från Stockholm) drogs en tvärlinje vinkelrätt mot 

linjesystemet. Utgående från denna tvärlinje indelades taxeringslinjerna 

i kilometerlånga stycken, varigenom de hektarstora provytorna kommo 

att bilda ett slags regelbundet, symmetriskt rutsystem. VWVarje sådan prov- 

yta fick två slags nummer, det ena angivande vilken taxeringslinje prov- 

ytan tillhörde, den andra dess avstånd från den omnämnda tvärlinjen. 

För varje sådan yta fördes särskilt protokoll. En dylik sönderdelning av 

linjesystemet medför många fördelar utom de rent beräkningstekniska. 

Man kan sålunda plocka ihop provytor, som ligga på bolagsmark, i en 

grupp, provytor på skogsmark i bönders ägo i en annan grupp och på 

så sätt undersöka skogstillståndet på bolags- och på bondejord. En sådan 

undersökning håller kommissionen för närvarande på med att utföra. Man 

kan ta provytor på olika geologiskt underlag, på olika höjd över havet, från 

olika flodområden etc. och undersöka dessa grupper, var och en för sig. 

När det gäller att undersöka, hur pass nära det erhållna resultatet 

kan anses vara representativt för hela länet, får man återigen ordna de 

enskilda provytorna i flera, sins emellan självständiga och fullt obero- 

ende grupper; detta blir ungefär detsamma som om man i Värmland 

utförde ett större antal, av varandra oberoende taxeringar, var och en 

omfattande hela länet. Det torde icke innebära något så oförståeligt, 

att man av de avvikelser, som varje enskild taxering visar gent emot 

medeltalet av samtliga taxeringar, skall kunna beräkna detta medeltals 

säkerhet. Ju större och ju mera oregelbundna avvikelser de enskilda 

taxeringarna visa, desto osäkrare måste medeltalet bliva, ju mindre av- 

vikelserna äro, desto säkrare. Sannolikhetskalkylen utgör nu ett veten- 

skapligt medel att på grund av dessa avvikelser beräkna medeltalets 

säkerhet. Det är här icke lämpligt att närmare ingå på grunderna för 

denna beräkningsmetod; så mycket må blott här sägas, att varje enskild 

av de särtaxeringar, vari linjesystemet indelas, måste ha lika stor utsikt 

till en positiv, som till en negativ avvikelse från särtaxeringarnas medel- 

tal. I Värmland är huvudparten av skogarna förlagd till norra delen 

av länet; en hektarstor provyta i södra delen av länet har därför större 

utsikt till negativ än positiv avvikelse från det för hela länet gil- 

tiga medeltalet, en provyta från norra delen förhåller sig på motsatt 
sätt. Varje särtaxering måste därför bestå av provytor, som äro sym- 

metriskt fördelade över hela länet. Det kan tänkas många sätt för prov- 

ytornas grupperande. Ett bland de mera fulländade sätten illustreras i 
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fig. I, där provytor, som inom den oregelbundna figuren ha samma 

nummer, kombineras ihop till en taxering. På det sättet skulle man 

kunna sönderdela hela linjetaxeringen i 100 st. smärre, av varandra fullt 

oberoende taxeringar. En så långt gående sönderdelning medför emeller- 

tid ett mycket omständligt och dyrbart räknearbete, varför kommissionen 

valt ett enklare tillvägagångssätt. Hela taxeringen har sönderdelats i 
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Fig. I. Skema, belysande en metod för provytornas anordning i grupper. 

10 särtaxeringar på så sätt, att i den första inga linjerna 1; vasgeng 

STARS norr ifran räknat, 1 dentrandra luinjernat 2, 2,0 22) Seas setet 

Dessa taxeringar äro fullt oberoende av varandra och för var och en 

av dem har resultatet särskilt beräknats. På grund av de avvikelser, 

som varje enskild särtaxering visar gent emot särtaxeringarnas medeltal, 

har medeltalets s. k. medelfel beräknats. Hur detta utföres, vill jag nu 

icke ingå på, så mycket vill jag endast säga, att man av matematiska 

grunder anser medeltalet fullt säkert inom de gränser, som betecknas av 

3 ggr medelfelet. Att sannolikhetskalkylen äger sin tillämpning på den 

utförda taxeringen, torde tillfyllest framgå av de tabeller, som åtfölja 

betänkandet. Ett studium torde övertyga även den mera skeptiskt an- 

lagde. Jag skall för övrigt strax framvisa ett mera påtagligt praktiskt 

bevis för sannolikhetskalkylens användbarhet på området. 
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Undersökningens och resultatens tillförlitlighet beror emellertid icke 

blott av den taxerade ytans storlek och de tagna provträdens antal — 

i vad mån ytan och provträdsantalet varit tillräckliga prövas med sanno- 

likhetskalkylens tillhjälp — utan också på den noggrannhet, varmed 

hela arbetet utförts. I vissa avseenden har utearbetet kunnat kontrolle- 

rats på ett särdeles skarpt sätt. Jämför man t. ex. den i fältet mätta 

linjelängden med samma längd på kartan, finner man ett överskott av 

10,304 meter. Den mätta linjelängden är emellertid ej mindre än 

4,439,656 meter, varför felet i procent ej uppgår till mer än 0,23 X', 

d. v. s. kilometern har i genomsnitt blivit något mer än 2 meter för 

lång. Felet går i, vad man kan säga, rätt riktning och är i och för 

sig självt obetydligt, då två meter i arbetskartornas skala ha en längd 

av 0,o2 eller 0,04 mm. Intressant är för övrigt att se, att längdmät- 

ningen givit ett noggrannare resultat i södra än i norra Värmland, i 

södra delen belöper sig felet till o,: &Z, i norra till o,3 27. Orsaken här- 

till torde måhända vara, att det södra på grund av sin jämnare terräng 

varit lättare att mäta än det norra. Längdmätningen har sålunda i stort 

sett utförts med en betydande noggrannhet. 

Ett annat sätt att kontrollera arbetets noggranna utförande har man i för- 

hållandet mellan antalet räknade träd och tagna provträd. Som provträd 

togos inom varje dimensionsklass dels vart tionde träd (A-prov för studiet av 

trädslagsfördelning, bestämning av medeldimension etc-), dels ock vart fyr- 

tionde träd (B-prov för bestämning av kubikmassa, tillväxt m. m.). A-proven 

böra därför utgöra en tiondedel, B-proven en fyrtiondedel av antalet räknade 

träd. 130,986 A-träd skulle ha tagits, därav saknas endast 174 styc- 

ken, felet uppgår sålunda, i procent räknat, till.en obetydlighet eller 

0,013 &. Av B-proven skulle ha tagits 32,746, härav saknas 307 eller 

0,023 Z. Felen äro, såsom synes, rent obetydliga och gå dessutom i 

rätt riktning, ty då först det tionde, resp. fyrtionde trädet, tages som 

provträd, uppstår alltid, i synnerhet då flera taxeringslag användas, över- 

skottsträd, som ej ge några provträd. Man måste därför med den metod, 

som använts för provträdens uttagande, räkna med en brist i deras antal, 

även om arbetet utförts på ett fullt reglementsenligt sätt. Då metoden så- 

lunda är sådan, att den alltid medför en mindre brist i provträdsantalet, 

har man alla skäl att påstå, att provträden uttagits med synnerlig omsorg. 

Då kommissionen för övrigt sökt använda de bästa, i praktiken användbara 

mätningsmetoderna, såsom släplina, taxeringsbältets uppmätande med 

bambustång, den JONSONSKA formpunktsmetoden för bestämmande av 

trädens formkvot etc., torde man kunna påstå, att arbetet utförts med all 

den noggrannhet, som man rimligen kan ställa på en skogstaxering. 
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Arealbestämningar. 

I fig. 2 återgives en karta, ägnad att illustrera den vid arealmätningen 

använda metoden. Vi kunna till att börja med bortse ifrån, att bältena 

omkring taxeringslinjerna äro indelade i mark av olika beskaffenhet. 

Varje taxeringslinje representerar ett bälte av 4 km:s bredd, 2 km. norr, 

2 km. söder om linjen. Tänker man sig dessa bälten utdragna till läns- 

gränserna, finner man där såväl positiva som negativa fel, i det att bäl- 

tena ibland sträcka sig in över andra län eller över gränsen till Norge, 

ibland åter lämna de mindre delar invid gränserna obetäckta. Det är ju 

att förmoda, att dessa fel i viss man skola ta ut varandra. Dettarat 

också tämligen nära fallet. Multip!icerar man taxeringsytan med 400 (taxe- 

ringen uppgår ju till o,25 Z av totalarealen, om man endast tar hänsyn 

till linjerna på 4 km:s avstånd från varandra), erhåller man som total- 

yta för Värmland 1,931,282 har, en bestämning, som med endast 0,os54 24 

avviker från ekonomiska kartverkets arealberäkning. 

På samma sätt som linjerna, när det gäller att bestämma totalarealen, 

giva såväl negativa som positiva fel, göra de också detsamma för olika slag 

av mark. Härpå grundar sig metoden att genom linjemätningen be- 

stämma arealen. De olika markslagen — inägor, sjöar och vattendrag, 

hagmark, mossmark, skogsmark, berg, vägar — ha bestämts genom att 

multiplicera = linjelängden för dessa markslag med faktorn 400,2668. 

Medels sannolikhetskalkyl har bestämningens medelfel beräknats. Dessa 

bestämningar kunna nu jämföras med ekonomiska kartverkets arealmät- 

ningar, varigenom man kan bestämma arealbestämningarnas verkliga fel. 

Som förut nämnts böra dessa ligga, enligt sannolikhetskalkylens la- 

gar, inom 3 ggr medelfelet. Detta är också fallet, som nedanstående 

tablå visar. 

AST NeNa MDS da hestaraguetter Medelfel. Verkligt fel. 
linjetaxering. 

| 
| 

| 

TRA Tr oe saa netsletö NS | — 249,520 har | 1,27. 6 T5A42KG 

Sjöar OCh VAtten dra =. sd. neo oss se sees serna 180,022 >» 3,68 »!l 1,41 

Utmark I FO O,351 » O,31 » | GULE HE2 NG TG IANA NI TSAR ERE OO 499,32 d 151 231 

Som synes av denna lilla tablå, ligga de verkliga felen överallt inom 

de av sannolikhetskalkylen beräknade gränserna. Detta torde få anses 

som ett synnerligen pålagligt praktiskt bevis. för linjetaxeringsmetodens 

användbarhet och möjligheten att kontrollera dess resultat genom en sanno- 

likhetsberäkning. 

1 Beräknat för vatten, berg och vägar gemensamt. 
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Skogsmarken är på ekonomiska kartverkets kartor avskild enligt grun- 

der, som från forstlig synpunkt ej äro fullt tillfredsställande. TI skogs- 

marken ingå nämligen, utom egentlig skogsmark, även berg, kala eller 

skogbevuxna, tillhörande utmarken, trädbevuxna mossar samt hagmark. 

Vid WVärmlandstaxeringen räknades till skogsmark endast sådan fast- 

mark, vars vegetation utgjordes av en skogstyp eller varit bevuxen med 

skog. Även mycket svagt växande skog, t. ex. skog på berg och på 

försumpad mark kom härigenom att räknas till skogsmark. På så sätt 

bestämd uppgår den Värmländska skogsmarksarealen till 

1,194,806 har + 0,52 4. 

Som synes är bestämningen utförd med en betydande noggrannhet, 

då medelfelet knappast överstiger en halv procent. Det verkliga felet 

torde ock, i betraktande av förut nämnda arealbestämningars noggrann- 

het, knappast överstiga + I £. 

Mossmarkerna uppgå till en areal av 191,646 har + 1,92 Z, Varav 

74,157 har äro bevuxna med träd. 

Hagmarken uppgår till en areal av 73,052 har + 3,09 2. Medelfelet 

är här tämligen stort, men arealen är också jämförelsevis liten. 

Värmlands skogar och deras beskaffenhet. 

Virkeskapitalet och dess tillväxt. 

För att bättre förstå de Värmländska skogarnas nuvarande tillstånd torde 

en liten erinran om skogsskötselns historia i Värmland vara på sin plats. 

I Värmland har skogsbruket urgamla anor, skogs- och bergsbruk ha 

där av ålder varit förenade med varandra. Under långliga tider var 

träkolsframställning för järnbrukens behov det viktigaste målet för den 

värmländska skogsskötseln. För att skydda träkolsframställningen var 

t. o. m. tidvis export av vissa virkesslag från länet i lag förbjuden. 

Tidigare än annorstädes i Sveriges egentliga skogsland bli skogarna i 

Värmland föremål för någon livligare exploatering. I förra hälften av 

1800-talet inköpte göteborgska köpmän vidsträckta skogsmarker, vilkas 

produkter försågades och exporterades, i synnerhet på England. Samtidigt 

härmed började man å vissa av de större bruken, såsom Lesjöfors, Udde- 

'holm, Storfors och Älvsbacka ivra för skogarnas bättre skötsel, framför 

allt genom kulturer. Bland våra mera skogrika län har skogsskötseln 

tidigast börjat i Värmland och där också fått en mera vidsträckt ut- 

bredning. Detta förklarar många drag i de nuvarande värmländska sko- 

garnas utseende och tillstånd. 

Vad som härvidlag först tilldrager sig uppmärksamheten är trädanta- 

lets dimensionsfördelning, såsom den framgår av nedanstående översikt. 
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Fördelning på dimensionsklasser. 

JÖimensionsklässk cm. ve o 65 fo 

ARLA Tr ÖRTTE SNART 5 18,31 

SN ATS Sr se Arb sa FA RR da SE 10 9I,55 

Br AR PES SSP Re LS) ANA > 

and rR SANS SS fa 20 In 

FIS RNA SPN R RA Ale) Os 

Fr SDS TA EE RASER ng 30 O,16 

AR rr fr RN SRA a 35 O,o5 >» 

Eb lair le Själ ikR BR AAR Kenta 40 Ojan » 

LV 8 I SSSROR OS RASASARANOSr 435 Oda » 

SN VR AA ag. JV KR 50 OÖrad 

100,00 Yo 

Det totala stamantalet uppgår till omkring 3,800,000,000 stycken. Av 

dessa tillhöra icke mindre än c:a 2,5 milliarder o-klassen, c:a 700 millioner 

5 cm.-klassen. Stamantalet sjunker sedan mycket snabbt, i 45 cm:s- 

klassen beräknas endast 150,000 träd, i 50 cm:s-klassen omkring 74 å 

73,000. De verkligt grova träden äro sålunda numera sällsynta i Värm- 

land. (Jfr fig) 3.) 

Vad trädslagsfördelningen inom de olika dimensionsklasserna beträffar, 

märkes en egendomlighet, som torde förtjäna ett omnämnande. I de 

lägsta dimensionsklasserna ha gran och björk den största betydelsen. 

Granens betydelse ökas något t. o. m. 10 cm:s-klassen, där dess rela- 

tiva betydelse är som störst, men sjunker sedan ju grövre dimen- 

sionsklassen blir. Detta torde väl närmast förklaras därav, att granen i 

stort sett avverkas vid lägre dimension än tallen. I de lägre dimen- 

sionsklasserna ligger tallen under granen men dess betydelse stiger, så 

att den i dimensionsklass 20 överträffar granen, vilket försteg den sedan 

rätt mycket ökar. Björken företer den egendomligheten, att den har 

sin största relativa betydelse i de lägsta och högsta dimensionsklas- 

serna, sin minsta i de medelgrova. Detta torde förklaras på så sätt, att 

björken i stor mängd ingår i föryngringarna men under beståndens ut- 

veckling utgår genom självgallring till större procent än tall och gran, 

varför dess relativa betydelse minskas. I de grövre dimensionerna av- 

verkas i första hand tall och gran, varemot björken, såsom saknande 

! Dimensionsklass omfattar träd, som nått en höjd av 1,3 m. eller därutöver, men vilkas 

diameter, mätt vid 1,3 m, över marken, ej överstiger 5 cm, dimensionsklass 5 sådana, som 

ha en diameter av 5—9,99 cm. vid 1,3 m. etc. 
o 
”-0,0039. 3 0,0020. 
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Antal träd 
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Fig. 3. Stamantalet inom olika dimensionsklasser. 
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Stamantalets procentiska fördelning på olika trädslag inom varje särskild dimensionsklass, 
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värde inom stora områden, lämnas kvar och därigenom tilltar i relativ 

betydelse. (Jfr fig. 4.) 
Kubikmassan har uträknats på så sätt, att för varje trädslag och di- 

mensionsklass beräknats en medelstam. Vad tall och gran beträffar, ha 

medelfelen i bestämningarna uträknats; de äro, vad de viktigare dimen- 

sionsklasserna angår, mycket små och uppgå ej till en procent. Med 

hjälp av dessa kubikmedelstammar och med kännedom om trädantalet 

och dess fördelning på trädslag och dimensionsklasser har kubikmassan 

uträknats. 
Det totala virkeskapitalet uppgår till ett belopp av 81,892,746 kom. 

+ 1,29 4. I detta kapital ingår ej barken. Bestämningen är, såsom synes, 

utförd med en betydande säkerhet, vida större än den säkerhet, som 

under den förberedande diskussionen ansågs erforderlig eller + 10 &. 

Virkeskapitalet motsvaras av följande virkesmassor, beräknade pr yten- 

het mark av olika slag. 
Medelfel. 

Pr geografisk GENE oo dusgd usvgå 42,34 kbm. + 1,29 No 

Sföhelstar utmarkoc ss See NSL8r är (LA 

» » trädbevuxen mark... 66,06 > är lg & 

> AK ETSKO SSM AS EE 66,6 > = 

» RR ole feg 0 Elg SAR soreee I 9,1 > — 

» » TTO S STING 4,7 » — 

Dessa siffror avse endast virket inom bark, medtages även barken, 

varöver särskilda undersökningar utförts, uppgår virkeskapitalet pr har 

skogsmark till 78,; kbm. 

Det mest intressanta hos detta virkeskapital är dess fördelning på 

trädslag, dimensions- och åldersklasser. (Jfr fig. 5.) 

Kubikmassans fördelning på trädslag. 

Medelfel. 

(GHEE DO bra od SNES TEA ARE SoL re Ad,43 2 ar ON He 

TGN head TEE sira SER NTE SO I TO & 

Övriga [0 (0 BI RAS NAS ep seed 14,47 ? ar (OO 

Granen har den största betydelsen, därnäst tall, övriga träd äro av 

mindre vikt. Som synes av medelfelen äro bestämningarna utförda med 

en betydande säkerhet. 

1 En hektar, oberoende av markens beskaffenhet; häri inga sålunda åker, vatten, berg 

och skogsmark. 

? Utmark = mossmark, hagmark, berg och skogsmark, 
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Fördelning på dimensionsklasser. 

TÖM ENSIONSKlASS! | sissors. ssscas sera der (0) 3495. 

BUN a UL TR eden kaspios RNA SKE 3 123515 7 

RR ER SAN RAS AN 10 Zealot 

» KAR TRE aa 13 SN I 

RAT VVS SRS SROEIESEr 20 17,95 > 

2 RTSRA LURAR 25 0,98 > 

sjsle SlälS 40.9. €jå sla a viaiela is 3 4,36 >» 

4 AJG RE SARE RESO OREA 35 1,83 » 

RN RR na sad ar des SS RN R.0S 40 0574 ? 

Ed To KUND ORAL INNE 45 O,24 ? 

SAOL OG UED ESONG 50 (OR KE 

100,00 ÅA 

UINOYG LETA RAG IDR ago SSR ERS FRAS BR 4,56 24 

» Oj 13810 lab ni NAME SEM OD br 22.83 19 

» AO rn OUR rr eb albin slet AR 20,18 » 

» HÖ NRA RE SRSSAREL o 18,90 » 

> (JOE == (0 /0)a ARS ERAN unket 10,60 » 

FRÖ Ort DT OMGE Va redan sad skr RT 3,88 » 

N20=—0C0 FER RTERSp Sör EE ond. 14052 

100,00 2 

Av dessa tvenne tablåer framgår det mest karaktäristiska hos de värm- 

ländska skogarna, nämligen den stora roll, som yngre skog och medel- 

grova och klenare dimensioner spela. Den största betydelsen ha sko- 

garna i åldern 20—359 år. Som ett litet, dock icke värdelöst tillskott till 

detta virkeskapital tillkomma de på marken liggande torra träden. De 

ha beräknats äga en total kubikmassa av närmare 4530,000 kbm., det 

mesta av detta utgöres dock av klenare eller medelgrova dimensioner, 

15—25 cm:s-klasserna. 

De värmländska skogarna tillväxa årligen med ett belopp av 2,744,000 

kbm. eller 3,54 YA. Tillväxten är som bekant vida svårare att bestämma 

än kubikmassan. Här erbjuda såväl själva provträden som tillväxtens 

bestämmande ganska stora svårigheter, som närmare omtalas i kommis- 

sionens betänkande. Bortse vi från den osäkerhet, som beror av dylika 

svårigheter, och endast ta hänsyn till de fel, som kunna härflyta ur prov- 

trädens variation, antal etc., så är osäkerheten obetydlig, i det att me- 

delfelet endast uppgår till + 1,03 Z-. 
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14  Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 

209 

Tillväxtens fördelning på olika trädslag och olika dimensionsklasser, 

Fig. 6. 
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Av tillväxten kommer 
Medelfel. 

[DIES [LEE ler ARS 47579 2 2ENORGA År 
CALL Syse ro bra dönsis dns RSS 34,01 FAO 5O0 

SEROVITS al tra LS rens 18,20 > ELO 

100,00 24 

Beräknad pr hektar skogsmark uppgår tillväxten till 2,23 kom. (Jfr 

ock fig. 6.) 

I ovanstående siffror ingår ej barken. 

Skador å träden. 

Med ledning av provträdsmaterialets beskaffenhet. har kommissionen 

undersökt i vad mån virkeskapitalet lider av röta, peridermium-angrepp 

och dylikt. Några data ur denna undersökning torde förtjäna omnäm- 

nas i detta föredrag. 

Vad granen beträffar äro ej mindre än 8,62 Z av träden i dimen- 

sionsklassen 20—350 cm. angripna av röta. Tallen går tämligen fri. Lövträ- 

den äro däremot mycket svårt angripna, i de grövre dimensionsklasserna 

20—45 cm. äro ej mindre än 38,o7 2 av stamantalet rötskadade, sålunda en 

högst betydande nedsättning i detta virkeskapitals värde. 

Av övriga skador, som spela någon större roll, märkas peridermium- 

angrepp på tall. I de grövre dimensionsklasserna synas ej mindre än 

7,77 20 av antalet stammar vara angripna. 

Skogstyper. 

Vid beståndsbeskrivningen urskildes olika skogstyper, enligt den van- 

liga hävdvunna metoden, såsom tallhedar, mossrika tallskogar etc. Jag vill 

icke här närmare ingå på en redogörelse för deras betydelse i de värm- 

ländska skogarna utan hänvisar i det fallet till det av kommissionen 

avgivna betänkandet. Däremot torde det intressera att höra något om 

den roll, som tall-, gran- och lövskogar spela samt blandningsformer 

dem emellan. 

ENE) SAS ärnest ana dead gir ars orodp sad sta 253 RA 

(ERA SKO SÄL vf öns besok as VE a SN NATT NR Tf 

TEOVSKÖ SA on otned seg rare ESA SEN INST SEE 

Bartblandskög AT ...o-ssoo-ss beste EL NEN Nie 

Tallskogar med lövträd Avan 3,2 

Granskogar >» TÅ Nog AT AAA ENN SRA Se ÖR 

Barrplandskoögar med lövtradi om mo Te 
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Genom den stora betydelse, som de mossrika barrblandskogarna äga, 

visar Värmlands län stor likhet med övriga delar av mellersta och södra 

Sverige, där denna skogstyp är förhärskande. Rätt märklig är ock den 

ringa roll, som lövskogarna ha. 

Markens fördelning på olika boniteter. 

Under taxeringens gång försökte man också uppskatta markens god- 

hetsgrad. Som ledning härför tjänade dels det å marken befintliga be- 

ståndet, dels ock i viss mån markvegetationen. Markens godhetsgrad 

angavs genom att uppskatta höjden av ett i normal slutenhet uppvuxet 

träd, som räknar gs0årsringar vid brösthöjd. Höjden angavs endast i 

höjdklasser om 3 m:s omfattning. Lägsta boniteten o anger sålunda 

att ett femtioårigt' träd ej nått 3 meters höjd, bonitetsklassen 3 en så- 

dan mark, där ett dylikt nått över 3, men ej över 6 meters höjd etc. 

Kommissionen har sålunda såsom skogsmark upptagit även sådan låg- 

produktiv fastmark, som vanligen ej medtages vid praktiska förrättningar. 

Orsaken härtill är den, att vår uppfattning om vad som från bonitets- 

synpunkt :kan anses som skogsmark så småningen förskjutes till de lägre 

boniteternas favör, varför en sådan rent objektiv uppskattning, som kom- 

missionen företagit, har sina givna fördelar. 

De av kommissionen använda bonitetsklasserna ha sin närmaste mot- 

svarighet i följande, av MAASS uppställda växtlighetsklasser för tallen. 

12 (0100 NL) SARAH BAR EE AE BARR R ARR ESSNL OR T Sd saknas 

» 257 re FREE NE OR SR a Raon nar » 

» ATT SS ST SR Ta So sa sa växtlighetsgrad 1,0 

» 18) or REAR » 0,8 

» HTS SER Sr RDS Se IRA » 0,6 

» I oe fa Ste UR PERL VR a | » O,4 

» ÖV FSANN NA SERIEN ÄRE » O,2 

ÖV! Fisev säjer Wide bab ÅS er Tan ole OA saknas 

» ST RU dee Beg rss poor Sr er jkn de ANREP » 

» (9 EA RE RKA REL ARR S EE RA d bd hå soda 

Skogs: och hagmarkens fördelning på mark av olika 

godhetsgrad. 

BODLCetd 1O'-£.ievs i iss dok srppe kines sked FE (0 YA 

» EE AS SRA RR Ar a bon sr 25803 

» [ONS ERE UR lån ÖR 8,6 >» 

» ONS a osnräee op 0 KR EN 00 VN BERN NA VR VARAV ZOLA 

' Antalet årsringar vid brösthöjd = 50. 
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BORIGEL! IE 2-0 oressse re fo fa da ISRN EL 34646. 1/0 

» JÄST oe sosse ole arsle ere sie a). as le niel elplela, SIST db: IS Aslen Srle yen Re 

) 1 0 bed seneste soo Ar SLE INSE AU ALAA TVN ME 

» DM orre sryteeö Era NE sa fö EL EE fs LANE STAR SSR ARS Ö,6N 

» DÅD Torns re AR EL SNES SN OR RRr ER AA 0,0 

» VÄN RS Gor BR Sans o db ds Ds SSPNIPA- SANDENPETBESYLEN Oo 2 

100,00 Yo 

Huvudparten av Värmlands skogs- och hagmarker synas sålunda mot- 

svara MAASS' växtlighetsklasser 0,6 och 0,4. Som torvmarkerna ej ingå i 

denna beräkning, är det tydligt, att de sämsta boniteterna utgöras av 

kala, svagt skogbeväxta berg, försumpade marker och dylikt, som eljest 

vid de flesta skogstaxeringar pläga räknas som impediment. Orsaken 

till att de här medtagits, har jag nyss nämnt. 

Åldersklasser och slutenhet. 

Den förut omnämnda åldersklassfördelningen stödjer sig på provträdens 

ålder, den olikåldriga skogen har därför så att säga spritts ut på de 

övriga ålderklasserna. Tar man därför hänsyn till den ålder, de skilda 

bestånden äga, blir åldersfördelningen i någon mån ändrad. Tar man 

ihop skogs- och hagmarkerna till en helhet, gestaltar sig fördelningen på 

bestånd av olika ålder på följande sätt. 

Skogs- och hagmarkens fördelning på olika åldersklasser 

och på kalmark. 

Aldersklass >/Ioocos MA OS Me 12,7 Yo 

DE [os Säg ers ck RDR ASEA 20,6 >» 

> TIT 20 ons Ao SA ERSNNEG RNA 18,7 >» 

SAlldersklass. IV... borr TAS URNA Ng 

» VARIERAS INR AA kl let be DAS 

TÅ (RNA NS SR SR sad na Js4 ? 

> NIT osa estelee da SI SANS 213 

Ölikäldrig (OYo-2SE ESSIN ASS Sea Ik 

EGEN UN RASAR AREA oa Ser SNR ar gas 7,8 3 

Summa 100,0 NY 

En tydligare och mer upplysande illustration till ungskogarnas stora 

betydelse i Värmland torde man ej kunna finna. 

Slutligen återstår, för att ge en karaktäristik av de värmländska sko- 

LE O;028-0G6 

3 O0,003 > 
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garna, att nämna något om deras slutenhet. Vid beståndsbeskrivningen 

användes tre slutenhetsgrader med följande omfattning: 

3) full slutenhet t. o. m. ?/, av full slutenhet 

kunder" /3riro. DM </s y 1 > 

Dunder —/3 » » > 

Enligt de vid taxeringen uppförda uppskattningarna fördelar sig skogs- 

och hagmarken på följande sätt på bestånd av olika slutenhet. 

Skogs- och hagmarkens fördelning på bestånd av olika 

slutenhetsgrader. 

Slutenhetsgrad 3:...........:.. VORE RttEre. 60,9 0 
» omar t ei, TS AN ARR NE TESEN 2,2 

SES RSS Sd AE 

» (ÖRA GAS SSE RAR GONE ÖS SA 

SEN NNE NAS fot a RESA RARE AA a 7 SR 

Summa 100,0 Po 

Något mer än 60 procent av den värmländska skogs- och hagmarks- 

arealen har sålunda, vad man kunde kalla, någorlunda god eller någorlunda 

tillfredsställande slutenhet. Undersöker man närmare, hur de olika ålders- 

klasserna förhålla sig i avseende på slutenheten, framstår det glädjande fak- 

tum att slutenheten är bäst i de yngre åldersklasserna, i åldersklass II 

tillhöra ej mindre är 76,3; procent av bestånden slutenhetsgrad 3, i ålders- 

klass III 74,0. Ungskogarna äro sålunda av bättre beskaffenhet än den 

övriga skogen, vilket ju alltid utgör ett gott löfte för framtiden. Under- 

söker man, hur slutenheten ställer sig på olika boniteter, är det ganska 

påfallande, hurusom slutenheten blir bättre, ju bättre marken är. Även 

detta är, i och för sig, av mera glädjande natur, ty viktigast är ju att 

de bättre markerna äro väl bevuxna. 

Återblick. 

Av undersökningen framgår enligt kommissionens mening med all 

önskvärd tydlighet, att man med den använda linjetaxeringsmetoden 

kommer till säkra och klara resultat och att man kan kontrollera resul- 

tatens noggrannhet, såvitt den beror av provträdens variation och väx- 

lingarna i markens bevuxenhet med skog, medelst den använda sanno- 

likhetsmetoden. Den som vill närmare studera den frågan, rekommen- 

deras en undersökning av de tabeller, som åtfölja kommissionens be- 

tänkande. För den mera praktiskt anlagde torde emellertid den stora 
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överensstämmelsen mellan teori och verklighet i avseende på förhållandet 

mellan arealbestämningarnas verkliga fel och beräknade medelfel vara 

av stort värde för bedömande av metodens användbarhet. Det torde 

svårligen kunna påvisas något förnuftsskäl för den åsikten, att sannolik- 

hetskalkylen, som så väl håller, vad den lovar i avseende på arealbestäm- 

ningarna, icke skulle äga sin fulla giltighet, när det gäller beräkningen 

av kubikmassa, tillväxt etc. 

Jag skulle vilja förlikna en sådan taxeringsmetod som den här använda 

vid ett fulländat optiskt instrument. När man står på en av skogs- 

höjderna i det inre Värmland, ser man den ena skogklädda åsen följa 

den andra tills allt försvinner i ett blådisigt dunkel. Här och där glittra 

sjöar, på andra ställen avbrytes skogstäcket av mossar eller kalhyggen. 

Man ser de stora dragen men detaljerna skymmas undan. En sådan 

undersökning som den nu vidtagna låter oss behålla totalöfversikten, 

men den löser upp bilden i dess detaljer, och än mera, den sätter oss 

ett medel i händerna att bedöma, hur sann och tillförlitlig bild den läm- 

nar av sitt undersökningsföremål. 

Hurudan är nu den bild, som taxeringen lämnat av de värmländska 

skogarna? Äro de bättre eller sämre än man väntat? Det är kanske icke 

så lätt att svara på den frågan, då ingen på förhand bestämt uttalat sig 

om skogarnas tillstånd, men jag tror, att man i allmänhet ej väntat sig 

ett så pass gott resultat. Värmland äger ett stort, synnerligen vackert och 

värdefullt skogskapital i ungskogar och medelålders tillväxtskogar, som, 

om de blott skötas, i framtiden komma att representera kolossala värden. 

Det tillfälliga tillståndet kan närmast betraktas som ett mera kritiskt 

övergångsstadium men framtiden bör bli vacker, om allt skötes rätt. 

Den nuvarande tillväxten uppgår som nämnt till den i och för sig rätt 

vackra siffran av 2,23 kbm. per år och hektar. 

LOVÉN, som på grund av sin intima kännedom om Uddeholms aktie- 

bolags skogar, bör ha en mycket god inblick i Värmländska skogsför- 

hållanden, beräknar en tillväxt av 2 kbm. som möjlig under förutsätt- 

ning att ordnad skogsskötsel överallt vore införd. Detta är ju för när- 

varande långt ifrån fallet, men ändock ha vi högre tillväxt, än LOVÉN 

beräknat som ett uppnåeligt resultat. Rättvisan torde dock kräva, att 

man vid denna jämförelse gör avdrag för tillväxten hos de lägre dimen- 

sionerna, vilka sannolikt ej tagits i betraktande av LOVÉN. Vi komma 

ändock upp till 1,77 kbm. pr har, barken ej inberäknad, tages även den 

med, blir tillväxten omkring 2 kbm. Vi äro sålunda icke så långt från, 

vad LOVÉN ansåg uppnåeligt. Anmärkas må dock, att beståndens genom- 

snittligt låga ålder har sin andel i att tillväxten är så pass hög, ty som 

bekant kulminerar den löpande tillväxten vid ganska låg ålder. 
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Klart är emellertid, att vi långt ifrån hava uppnått något idealtillstånd. 

De luckiga, ojämna bestånden hava en allt för vid utbredning. Ålders- 

fördelningen är icke heller den bästa. Det skulle naturligtvis vara av 

ganska stort intresse att veta, vad man kunde vänta sig av Värmland, 

om skogarna överallt vore intensivt skötta. För att på ett så objektivt 

sätt som möjligt utreda den saken, ha vi beräknat normalförrådet med 

tillhjälp av MAASS” erfarenhetstabeller för tallen. I denna beräkning ingår 

endast skogs- och hagmarken, ej mossarna, men skogsmark är medtagen 

i den vidsträckta bemärkelse, som nyss omtalats. De låga boniteter, 

som ingå i beräkningen, bidraga därför i viss mån att draga ned det 

beräknade genomsnittskapitalet och den genomsnittliga tillväxten pr hektar. 

Beräkningen är gjord under förutsättning att samma omloppstid överallt 

vore införd, alldeles oavsett markens bonitet, skogens belägenhet etc. 

Jag vill nu icke närmare ingå på, huru beräkningarna ha utförts. Den 

som intresserar sig härför, hänvisas till betänkandet. Resultatet ser emel- 

lertid ut på följande sätt. 

Virkeskapital pr har Tillväxt pr har 
Kbm. Kbm. 

Attioarig. omloppstid. ....,......«..... 96,8 4,92 

Flundraatig, omloppstid. ........si..n 124,0 3,84 

Hundratjuguårig omloppstid ..... 146,0 3,55 

Vi se, att vi äro tämligen långt ifrån det ideala, även om man blott 

tar i beräkning den kortaste, i praktiken i stort sett användbara om- 

loppstiden. Det nuvarande kapitalet förhåller sig till det normala på 

följande sätt, varvid det förra beräknats i procent av det senare. 

Under antagande av: 

SO-MI FK OMIOP PSC oe «da solen e SA ENN HSO 

100-arig 3 FA RN Aas äs ude ÖO:SK 0 

I 20-årig NS RR SO EL bo oso or SA 

Är det nu med god och intensiv skötsel möjligt att nå ett tillstånd, mot- 

svarande det beräknade normala? Vi veta, att erfarenheten från Tyskland 

visar, att när det gäller större områden, man måste göra ett ganska 

stort avdrag i den beräkning av totalproduktionen, som baserar sig på 

erfarenhetstabeller, upprättade på grundlag av provyteundersökningar. 

Det torde dock icke alls vara omöjligt att nå de nämnda resultaten. 

MAASS' erfarenhetstabeller gälla tallen, men granen producerar större massa 

på bättre mark än tallen. Vidare kunna markerna genom lämpliga åt- 

gärder i många fall förbättras. De försumpade markerna kunna genom 

dikningar förlänas ökad produktionsförmåga. Och när det gäller Värm- 
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lands totalproduktion, ej blott den genomsnittliga per hektar, har man 

att räkna med mossarna, som i många fall redan äro skogbevuxna eller 

genom torrläggning kunna bliva produktiva. Vi ha sålunda stora, ännu 

outnyttjade möjligheter. Det torde därför ej vara omöjligt att nå det 

omtalade målet. 

I vilken riktning går nu Värmlands skogsskötsel i stort sett, tenderar 

utvecklingen mot högre eller lägre produktion? För att ge ett någor- 

lunda tillförlitligt svar på den frågan kräves en ingående kännedom 

om avverkningens storlek och dess fördelning på olika åldersklasser. 

Kommissionen försökte att under taxeringens gång även utreda den 

frågan, men vi måste erkänna, att vi ej lyckats med den saken. Vår 

undersökningsmetod bestod däruti att inom taxeringsytan räkna och 

mäta de stubbar, som tillhörde sistförflutna avverkningsperiod. Genom 

att klava ett större antal av provträden vid brösthöjd och stubbhöjd, 

erhöllo vi ett material för att bedöma hur stora de träd varit, vilkas 

stubbar räknades. En sådan undersökning erbjuder emellertid vida större 

svårigheter i fältet än man föreställer sig. På det nyss avverkade hygget 

är det ingalunda någon lätt uppgift att hitta igen alla stubbar bland det 

myckna bråte, som där finnes. Vidare är det ofta mycket svårt, i syn- 

nerhet mot slutet av sommaren, att bestämma stubbens avverkningstid, 

ty stubben förändras ju olika hastigt allt efter lokalens beskaffenhet och 

väderleken under sommaren. Därtill kommer att taxeringsytan är väl 

liten för att beräkna avverkningen, den passar för virkeskapitalet men 

skulle ge för stort procentiskt medelfel för avverkningen, som ju utgör 

endast en ringa del av totalkapitalet. Metoden för avverkningsberäk- 

ningen vilar visserligen på riktiga teoretiska förutsättningar, men blir i 

praktiken för besvärlig för att förenas med en linjetaxering, avsedd att 

uppskatta virkeskapital och tillväxt. Vi kunna därför ej angiva någon 

siffra för avverkningen utan ha måst nöja oss med en beräkning, som 

år 1903 gjordes av Värmlands läns skogsvårdsstyrelse. Denna kom till 

ett belopp av 3,100,000 kbm. årlig avverkning. Förut nämndes att den 

årliga tillväxten skulle uppgå till 2,744,541 kbm. men i denna beräkning 

ingår ej en del faktorer, som dock böra tagas med i beräkningen. Vår 

tillväxtundersökning, som utförts genom borrning och uppskattning av 

årsskotten, har avsett 1910 års tillväxt. Men under år 1910 avsattes 

även tillväxt på de träd, som avverkades vintern 1910—1911 och vilka 

därigenom undandrogo sig vår undersökning. Antager man avverk- 

ningen uppgå till 3,100,000 kbm. och tillväxtprocenten på den avverkade 

massan till 2,; procent, erhålles en tillväxt av ej mindre än 77,500 kbm. 

På grund av vissa beräkningstekniska metoder bör tillväxten i dimen- 

sionsklassen o höjas med cirka 54,000 kbm. Vidare erhåller o-klassen en 
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stark årlig nyrekrytering genom att plantor rycka in i denna klass. Detta 

torde betyda minst 350,000 kbm. Vi komma på detta sätt upp i en 

siffra av 2,950,000 kbm., vilken torde bli det sannaste uttrycket för den 

årliga tillväxten. Mot denna svarar nu en avverkning av 3,100,000 kbm. 

I denna post ingå emellertid ej mindre än 400,000 kbm. kolvirke och 

1,150,000 kbm. till husbehov, huvudsakligen brännved. I uppskattningen av 

kol- och brännved ingår barken, i övriga poster är den säkerligen från- 

dragen. Vi skulle då få en avverkning av 2,950,000 kbm., barken obe- 

räknad, vadan tillväxt och avverkning i det närmaste skulle balansera mot 

varandra. Men de värmländska skogarna ha att räkna med en annan virkes- 

åtgång än den årliga, beräknade avverkningen. En hel del virke kan ej 

tillgodogöras, såsom toppar, rötskadade stammar; mycket bortgår ock genom 

självgallring. Någon beräkning av de härigenom uppkomna förlusterna 

har kommissionen ej kunnat göra men håller för möjligt, att de kunna 

uppgå till 500,000 kbm. pr år. Med detta belopp skulle virkeskapitalet 

årligen minskas. Vilken betydelse denna minskning kan ha, beror när- 

mast på hur avverkningen är förlagd i de olika åldersklasserna. 

Riksskogstaxering. 

Ehuru kommissionen ej sett sig i stånd att samtidigt med upptaxe- 

ringen av skogarna lösa frågan om avverkningsstatistiken, har den dock 

ej tvekat att föreslå en allmän taxering av landets skogar. Betydelsen av 

en sådan undersökning har flerfaldiga gånger framhållits under den dis- 

kussion, som föregick värmlandstaxeringen och jag vill nu blott påminna 

om att starka skäl framfördes för igångsättandet av ett sådant företag. 

Vi ha föreslagit tillsättandet av en särskild kommitté, som på grundval 

av accisdeklarationerna och specialundersökningar över husbehovsavverk- 

ningen skulle ordna frågan om avverkningsstatistiken. Blir således även 

denna fråga löst, få vi en god ledning för att bedöma våra skogars utveckling, 

men något säkert medel är det ej, ty dels ha vi att räkna med det virke, 

som bortgår genom självgallring, dels förändras också skogarnas årliga 

tillväxt. En säker överblick över utvecklingens gång kan endast vinnas 

genom upprepade taxeringar. Antag att den föreslagna taxeringen kom- 

mer till stånd. Göra vi då om undersökningen efter, låt oss säga 15 å 

20 år, ha vi ett medel i vår hand att exakt bedöma, hur våra skogar 

förändrats. Vi kunna ställa oss själva till räkenskap för det sätt, varpå 

vi förvaltat en av landets största naturtillgångar. Vi kunna bedöma om 

aldersfördelningen, tillväxten, trädens kvalitet blivit bättre än förut. Att 

en sådan säker överblick skulle ge en viss fasthet åt vår skogspolitik 

behöver väl knappast framhållas. Och med den betydelse, som våra 
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skogar ha för vårt näringsliv, skulle en sådan undersökning få stor be- 

tydelse för landets lugna ekonomiska utveckling. 

Nu till slut några ord om planen för riksskogstaxeringen och de grunder, 

efter vilka den upprättats. Som förut omnämnts, användes ett tätare 

linjenät i södra Värmland än i norra delen. Området ovanför högsta 

marina gränsen, i stort sett ett veritabelt skogsland, har taxerats med 4 kilo- 

meters avstånd mellan linjerna. Området nedanför högsta marina gränsen, 

ett skogs- och åkerbruksland med talrika sjöar, taxerades till dubbelt 

så hög procent, d.v.s. linjerna gingo med 2 km. avstånd från varandra. 

För vart och ett av dessa områden uträknades de medelfel i avseende på 

skogsmarkens areal och virkeskapitalets storlek, som erhålles då man 

taxerar en provyta om 10 har, utlagd efter samma principer som i värm- 

landstaxeringen. Endast en empirisk undersökning i andra landskap torde 

kunna utröna, vilka medelfel en liknande bestämning där skulle medföra. 

Man torde dock ej taga mycket miste, om man betraktar norra Värmland 

såsom typ för ett skogslandskap, södra delen däremot såsom typ för ett 

åkerbruks- och skogslandskap av den i södra och mellersta Sverige van- 

liga beskaffenheten, och för planläggningen av rikstaxeringen utgår från 

de i Värmland erhållna medelfelen. Med tillämpning av sannolikhets- 

kalkylens lagar angående förhållandet mellan medelfelens storlek och antalet 

varianter, har därefter taxeringsytans storlek för olika län beräknats under 

förutsättning, att medelfelet skulle få uppga till 2 å 3 20, alltså en säker- 

het på 6 å 10 Mo. För större översikts- och redas skull har emellertid 

linjenätet inom stora områden dragits på ett likformigt sätt. Dess an- 

ordning framgår närmare av fig. 7, som visar att linjerna skulle gå på 

ett avstånd från varandra av 2 mil i Norr- och Västerbottens län, 1 mil i 

det övriga Norrland samt på 5 km:s. avstånd i södra och mellersta Sverige. 

På Gottland skulle dock linjerna gå på 2 km. från varandra. 

Kostnaderna för detta företag har beräknats med bearbetning av 

materialet uppgå till ett belopp av 818,000 kr., om arbetet utföres på 

tio år, och av 843,600 kr., om undersökningen göres på sex år. Led- 

ningen av det hela skulle anförtros åt en väl kvalificerad yngre man, 

som hade till sin hjälp en stab av skogligt bildade taxeringsledare, en 

skolad matematiker och en väl organiserad räknebyrå. Till ledarens 

hjälp skulle tillsättas ett råd av 3 å 4 personer för att diskutera de 

nya frågor, som kunna dyka upp under taxeringens gång. 

Kommissionen avlämnade sitt betänkande den s5:te maj i år till Kungl. 

Maj:t, som utsänt detsamma för inhämtande av yttranden". Hittills ha 

dylika avlämnats av kungl. skogsinstitutets lärarekollegium, chefen för 

' Se yttranden över taxeringen av Värmlands läns skogar i detta häfte. 
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statens skogsförsöksanstalt, skogsvårdsstyrelserna i de särskilda länen 

samt hushållningssällskapen i Norr- och Västerbottens län, där som bekant 
skogsvårdsstyrelser saknas. 

Som ett allmänt omdöme om dessa yttranden kan sägas, att de flesta 

ställa sig mycket välvilliga mot kommissionens förslag, flera skogs- 

vårdsstyrelser yttra sig rent av entusiastiskt för saken, men undantag 

finnas. Jag vill då börja med Kronobergs läns skogsvårdsstyrelse. Ett 

par bitar ur dess yttrande äro av den art, att jag anser mig böra 

uppläsa desamma. FEfter att först i allmänhet ha talat om betydelsen 

av en rikstaxering yttrar skogsvårdsstyrelsen: »Framhållas bör dock, att 

om även tanken på riksskogstaxering inom vissa kulturstater förevarit, 

veterligen ännu ingen stat, vare sig i Europa eller eljest, funnit lämpligt 

företaga en sådan taxering. 

Orsaken härtill torde varken härflutit av bristande insikt, intresse eller 

kostnader, utan snarare av en kritisk uppfattning av taxeringssystemets 

brister, samt otillförlitligheten av de värden, som bliva taxeringens re- 

sultat.» 

»I betraktande av dessa ur kommissionens betänkande direkt hämtade 

siffror, framstår för Skogsvårdsstyrelsen den föreslagna riksskogstaxeringen 

och de ur densamma hämtade värdena såsom i högsta grad otillförlitliga och 

missledande; och då må med skäl kunna frågas, vad vore väl gagnet 

med denna dyrbara tillställning, utöver den förmån, som beredes den 

personal, som därvid finge sysselsättning.» 

Det torde få anses för ganska märkvärdigt att en officiell myndighet 

behandlar ett av staten understött arbete på ett så ytterligt lättvindigt 

sätt. Den framförda kritiken är för övrigt av den beskaffenhet, att den 

knappast tarvar något svar. Hvad kommissionen utfört är ett allvarligt, 

samvetsgrant arbete, våra uttalanden stödja sig på en kritisk behandling 

av de erhållna resultaten, vi ha rådfört oss med framstående vetenskap- 

liga auktoriteter. Då skogsvårdsstyrelsen inte i en enda saklig punkt 

kunnat motsäga kommissionens yttranden och slutsatser, anser jag det så 

gott som onödigt att mera ingående bemöta denna kritik. Några ord 

må dock sägas. 

Hade skogsvårdsstyrelsen, i stället för att använda de stora orden, 

något studerat de tabeller, som åtfölja betänkandet, hade den funnit att 

av de tio taxeringar till 0,025 0 av arealen, vari värmlandstaxeringen 

sönderdelats, den som lämnat det sämsta resultatet, hade ett högsta 

möjligt fel av 4,79 ?o på skogsmarksarealen. En så liten taxeringsyta, som 

denna särtaxering omfattar, ha vi ej föreslagit för något enda län. Vadan 

då denna i ord så skarpa och i avseende på sakskäl så tomma kritik! Vad 
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utländsk erfarenhet beträffar, så tyckas ej alla ha samma fruktan för att vi 

ska komma före de utländska skogsmännen som Kronobergs läns skogs- 

vårdsstyrelse. I Finlands forstliga tidskrift yttrar T. J. BLOMQVIST efter 

en längre redogörelse för kommissionens betänkande: 

» Enligt all sannolikhet kan Sverige efter något tiotal år uppvisa ett 

inventeringsresultat av landets största rikedom, dess skogar — vilket 

kommer att såsom ett efterföljansvärt exempel bliva av manande och 

grundläggande betydelse icke blott för Sverige, utan ock för samtliga 

skogsproducerande länder i hela världen.» 

Västerbottens hushållningssällskap avstyrker kommissionens förslag åt- 

minstone vad Norr- och Västerbottens län beträffar och föreslår ett hop- 

arbetande av skogsindelningshandlingar från statens och enskildas mar- 

ker. Här framföres ett gammalt förslag, som redan förut varit under 

debatt. Kommissionen är emellertid av den meningen, att dessa indel- 

ningshandlingar ej lämpa sig för en sammanställning, då de äro gjorda 

efter olika principer, i synnerhet vad dimensionsindelning och upptagande 

av de lägre dimensionerna beträffar. Och för övrigt! För vilken tid- 

punkt skola resultaten anses vara giltiga, då somliga indelningshandlingar 

äro 20 å 30 år gamla, andra helt nyligen upprättade? Det är tydligen 

omöjligt att vinna ett resultat, giltigt för en bestämd tid. 

Skogsvårdsstyrelsen i Kalmar läns södra landstingsområde föreslår, att 

»värmlandsmetoden» icke måtte användas i Kalmar läns södra del utan 

hemställer, att uppskattningen måtte få ske sockenvis på samma sätt, som 

styrelsen hittills låtit utföra dylika undersökningar. Vad styrelsens metod 

beträffar, har den ju den fördelen, att den kan lämna användbara resultat för 

mindre områden. Härför fordras dock, att provytorna äro fullt repre- 

sentativa men att utlägga sådana är långt svårare, än som synes framgå 

av styrelsens mera skissartade framställning av sin metod. Det skulle för 

övrigt draga oerhörda kostnader att tillämpa en sådan metod för våra 

egentliga skogsområden. 

Västernorrlands läns skogsvårdsstyrelse tyckes hysa vissa tvivel om 

metodens användbarhet och noggrannhet. Den yttrar nämligen bl. a. 

följande: »Gentemot de vittnesbörd rörande den föreslagna metodens 

användbarhet på skogsförhållanden, som vetenskapsmän och sakkunnige 

i skogsfrågor avgivit, har styrelsen icke tilltrott sig kunna göra någon 

egen mening gällande, ävensom styrelsen vid granskning av betänkandet 

icke blivit alldeles övertygad, att av kommissionen uttalade åsikter till 

alla delar äro oemotsägbara, och även om vissa spörsmål icke hava blivit 

lösta.» 

>»Om alltså, som ovan nämnts, styrelsen icke kan bestrida den använda 
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metodens — sannolikhetsberäkningens — tillämplighet i fråga om skogs- 

uppskattning, så finner sig styrelsen lika litet kunna med någon grad 

av säkerhet vitsorda densamma. Under förutsättning att vägande invänd- 

ningar beträffande metodens användbarhet icke kunna framställas, och 

ehuru detaljanmärkningar förvisso kunna göras gent emot det vid för- 

sökstaxeringen vunna resultatet, finner styrelsen emellertid den föreslagna 

rikstaxeringen väl motiverad, då en tillförlitlig kännedom om virkesför- 

rådets storlek, beskaffenhet och avkastning i Sveriges skogar måste vara 

av stort nationalekomiskt intresse. Vad angår kostnaderna, så synas de, 

därest de kunna hållas inom den uppgivna ramen, icke vara avskräckande.» 

Då Västernorrlands läns skogsvårdsstyrelse ej närmare preciserat de 

punkter, som den anser som mer osäkra, kan kommissionen ej be- 

möta de av styrelsen uttalade tvivelsmålen. 

Övriga myndigheter, som hittills yttrat sig, tillstyrka utförandet av 

en riksskogstaxering, varvid dock vissa av dem starkt poängtera be- 

tydelsen av en ordnad avverkningsstatistik. Dock bör anmärkas att 

Örebro läns skogsvårdsstyrelse föreslår ett uppskov med taxeringens 

utförande. Vad nu avverkningsstatistiken beträffar, är det naturligtvis 

en utmärkt viktig sak, att den ordnas, men de myndigheter gå säkerligen 

alldeles för långt, som säga, att frågan om riksskogstaxering står eller 

faller med avverkningsstatistikens ordnande. Vad denna fråga angår, har 

skogsinstitutets lärarekollegium yttrat sig ganska utförligt och på ett 

ganska ingående sätt utvecklat, varför accisdeklarationerna icke utan vi- 

dare kunna läggas till grund för en avverkningsstatistik. Med stor för- 

våning har kommissionen tagit del av denna framställning, då den del- 

vis har formen av en kritik av kommissionens förslag. TLärarekollegiets 

yttrande innehåller dock i denna del icke en enda detalj, som ej åter- 

finnes i betänkandet. Vadan då detta ordande om accisdeklarationerna, 

då intet nytt om den saken står att hämta i kollegiets yttrande? Vi ha 

för sakens ordnande föreslagit tillsättandet av en kommitté, som skulle 

ta saken om hand, men ej gjort någon kostnadsberäkning, då vi ej ha 

någon praktisk erfarenhet om en undersökning av den art, som föreslagits. 

Emellertid anser kommissionen, att man alldeles överdriver avverk- 

ningsstatistikens betydelse, då man anser, att en rikstaxering ej bör före- 

tagas utan en sådan. Även om avverkningsstatistiken blir mycket väl 

ordnad, känna vi ej hela virkesåtgången i våra skogar. Alltid återstår 

det virkesbelopp, som utgår genom självgallring, men att bestämma det 

beloppet är en utomordentligt vansklig sak. Om beloppets storlek kunna 

allehanda gissningar göras. Den som älskar att framhålla skogarnas 

tillstånd som vanskligt, kommer gärna att anse att självgallringen inne- 

bär en stor virkesförlust, den mer optimistiske kommer att söka för- 
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minska dess betydelse. Vi skulle därför även i framtiden få räkna med 

okända och osäkra faktorer. Och det är ju det, vi vilja undvika. Enda 

lösningen är därför upprepade taxeringar, låt oss säga med 15 å 20 års 

mellanrum. Vi få då ett fast grundlag för vår diskussion, där de okända 
faktorerna äro inskränkta till det minsta möjliga. 

En del skogsvårdsstyrelser i sydligaste Sverige ha anmärkt, att en 

taxering med 35 kilometers avstånd mellan linjerna skulle kanske ge ett 

väl osäkert resultat för de mindre, föga skogrika länen. Denna anmärk- 

ning är berättigad, men kommissionen har också framhållit, att man med 

den gjorda kostnadsberäkningen bör kunna kosta på dessa län ett tätare 

linjesystem, om så skulle fordras. Vi ha inte velat ingå på saken i de- 

talj, då därtill fordras ett noggrannare studium av kartorna över re- 

spektive län. 

De anmärkningar, som hittills framställts mot kommissionens förslag, bero 

till en del på en bristande uppfattning om kommissionens arbetsmetoder 

eller också röra de detaljer av en mera underordnad betydelse. Vi må 

väl därför kunna hoppas, att en riksskogstaxering, som hittills omfattats 

med mycken sympati av vårt lands skogsmän, måtte komma till stånd, 

när tiderna blivit mindre bistra än nu. Det skulle föra kunskapen om 

våra skogar ett jättesteg framåt och giva oss ett ovärderligt grundlag 

för vår skogspolitik. ; 

II. Diskussion, 

Disponent Wilhelm Ekman: Jag tror, att Värmlands skogsägare och övriga 
innebyggare äro mycket att lyckönska till den undersökning och inventering 
av skogarna där, som nu skett. Den undersökning, som skett, är väl icke 

uteslutande att hänföra till den rannsakan, som inledaren nyss omtalade, och 

som skulle bestå däri, att skogsägarna skulle eftertänka, huruvida de taga ut 
för mycket skog på sina områden, utan den bör väl också anses som ett stöd 
för de industriidkare, som finnas i detta län. Det är, så vitt jag kan förstå, 
av mycket stor betydelse för industriidkarna, att de kunna bedöma, huru stor 
skogstillgången i detta län är, och huru mycket trämasse-, timmer-, kolved 
0. S. Vv. som kan uttagas för tillfället och för framtiden. 

Det är en liten sak, som jag skulle vilja framhålla beträffande övriga län 
i landet. I Värmland råda särskilda förhållanden, ty där utforslas allt virke 

genom ett län till ett begränsat område, Vänern. Motsvarande förhållande 
finnes icke inom andra landskap. Därför tror jag, att det på andra trakter 

såväl för industriidkarna som skogsägarna skulle vara av mycket stor betydelse, 
om inventeringen kunde anordnas på sådant sätt, att siffrorna komme att hän- 
föra sig icke uteslutande till länen, utan till resp. flodområden, så att man 
kunde bedöma den virkeskvantitet, verken ha att räkna med. Sågverken och 
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trämassefabrikerna ligga ju ofta vid flodmynningar, och jag tror, att det för 
industrimännen skulle vara av vikt, om man kände dessa siffror för en hel 

älvs rayon. Det bleve, så vitt jag kan förstå, en mycket enkel sak att ut- 

räkna detta. Jag antar, att kommissionen icke tänkt härpå, ty naturligtvis går 
det lika väl att uträkna, huru mycket virke det finnes utmed Indalsälven, Ljus- 
nan eller Ljungan, som huru mycket det finnes i ett landskap. 

När man skall företaga en sådan undersökning, synes det mig vara av vikt, 
att man först går till sådana ställen i vårt land, där trävarorna stå högst i 
kurs, och där samtidigt skogstillväxten är god. Jag tror sålunda, att det för 
landet i dess helhet skulle vara av större intresse, att de sydligare delarna 
bleve förr undersökta än de nordliga. Det förefaller mig, att intresset för en 
sådan undersökning i t. ex. Norrbotten och Västerbotten icke kan vara så 
stort som här nere. Därför skulle jag vilja uttala mig för, att, om man hade 
att välja, de sydligare delarna av landet bleve först undersökta, och att man 
sedan trängde upp mot de nordligare. 

Lektor Tor Jonson: I vad disponent EKMAN nyss yttrade skall jag be att 
på det livligaste få instämma. Ett av de moment, som skogsinstitutets lärar- 
kollegium framhöll tala för en riksinventering, var just, att en sådan inven- 
tering bland annat skulle medföra den fördelen, att industrien skulle erhålla 
uppgift om storleken av den tillgängliga råvaran, och vore det då också önsk- 
värt, att dessa siffror uppställdes på sådant sätt, att man åtminstone för de 
större avsättningsområdena kunde få utrett, huru mycket virke som kunde på- 
räknas för varje dylikt område. Därigenom skulle man t. ex. få reda på, om 
de befintliga fabrikerna skulle kunna matas med pappersmasseved för fram- 
tiden eller om möjlighet t. o. m. funnes för flera fabriker att där leva och 
få sitt virkesbehov fyllt o. s. v. Därför skulle det säkerligen vara synnerligen 
önskvärt, att särskilt i Norrland inventeringen skedde med beaktande av flod- 
områdena. Ångermanälven t. ex. ligger inom tre län, och om därför inven- 
teringen endast sker länsvis, skulle man icke få reda på virkestillgången inom 
denna älvs område, då nämligen de olika länen möjligen komma att taxeras 
med flera års mellanrum och med olika linjetäthet (se betänkandet). Jag vill 
därför understryka de synpunkter, som disponent EKMAN framhållit, nämligen 
att en annan indelning än länsindelningen kan behöva tagas under över- 
vägande vid en eventuell riksinventering. 

Vad sedan frågan om metodens riktighet beträffar, så vill jag nämna, att 
hos mig icke finnes ringaste tvivel därom, att den metod, som kommit till 
användning, kan giva ett tillfredsställande resultat. Emellertid kan det ju 
finnas detaljanmärkningar, som kunna vara av ett visst intresse. Jag tänker 
exempelvis på kommissionens uppdelning av marken, t ex. i klasserna skogs- 
produktiv fastmark och mossmark, hos vilken senare jordlagret bildas av växt- 
rester, och särskiljas härav kärr, rismyrar och starrmyrar. Emellertid står man 
vid .taxeringens slut tvekande inför frågan: huru mycket av dessa mossmarker 

är utdikat eller på annat sätt så torrlagt, så att arealen kan hänföras till i' 
vanlig bemärkelse produktiv skogsmark? Det har för kommissionen varit ett 
önskemål att endast arbeta på objektiva grunder — och detta är naturligtvis 
för en utredning som denna i allmänhet en stor styrka — men det kan dock 
i nyssnämnda fall frågas, om icke den biologiska objektiviteten gått något för 
långt, ty man får faktiskt icke reda på huru stor del av Värmlands mossmar- 

ker, som redan äro tagna i anspråk för verklig skogsproduktion. De upplys- 
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ningar, som lämnas om boniteten, anser jag nämligen icke vara tillräckliga 
för dennas frågas besvarande. Kommissionen anmärker, att vad den fasta 
skogsmarken beträffar mark tillhörande höjdklasserna o—3 meter icke kan an- 
ses som skogsproduktiv i hittills använd betydelse på detta ord. Och natur- 
ligtvis måste detsamma gälla även beträffande mossmarker. Men fråga är, om 
ens mossmark, hänförd till 6, 9 eller t. o. m. 12 metersklasserna, kan anses 

som »skogsproduktiv>. Enligt min uppfattning är så icke alltid fallet, ty om 
en förrättningsman följer instruktionen, så måste han hänföra varje mosse, 
varå träden vid 350 år uppvisa en höjd av 6 meter, till bonitetsklass 6, detta 
antingen ett slutet bestånd därå kan trivas eller mossens tillstånd endast till- 
låter enstaka träd att här och var uppkomma, i vilket senare fall endast en 
bråkdel av marken kan anses duglig till skogsbörd, varför dylik mark också 
vid andra skogsförrättningar brukar bokföras som oduglig (impediment). Då 
nu en hel del skogbeväxta mossmarker genom dikning eller självdränering äro 
att anse som fullgoda skogsmarker, medan andra f. n. äro till skogsbörd odug- 
liga, så skulle den av kommissionen uppgivna skogsproduktiva arealen i Värm- 
land behöva utökas med arealen skogsproduktiv mossmark, för att full klarhet 
i länets skogsmarkstillgångar skall nås. Att denna senare areal ej kan ur 
materialet uttagas måste betecknas som en avsevärd brist. Därest all moss- 
mark över bonitetsklass 6 kunde betraktas som »duglig till skogsbörd», be- 
tydde detta ett tillskott till den produktiva skogsmarkens areal av c:a 97,600 
hektar eller c:a 8 2. Sannolikt är dock denna siffra för hög för att beteckna 

dikade eller annars fullgoda mossmarker. Denna arealfråga är ganska viktig, 
när det gäller bedöma de värmländska skogarnas tillstånd, sådant det framgår 
av de vid taxeringen funna medeltalen. För bestämmandet av t. ex. virkes- 
förrådet per hektar skogsmark spelar det ju en stor roll, om man använder 
den ena eller andra arealsiffran. 

För att giva de närvarande en mera fattbar framställning om vad siffrorna 
angående Värmlands skogstillgångar betyda, har jag sökt göra en kalkyl över 
de resultat, som skulle ernåtts genom en vanlig taxering, sådan den hittills i 
praktiken mest tillämpats. Man har nämligen i Värmland delvis använt andra 
och noggrannare metoder för taxeringen än som merendels kommit till an- 
vändning hos oss. Vid praktiska taxeringar är det t. ex. kutym, att man av- 

rundar diametern nedåt, och denna avrundning kan vara rätt stor, t. ex. '/, 
tum eller I cm. Dessutom går man icke så långt ned i smådimensionerna 
som vid Värmlandstaxeringen utan medtager vanligen endast träd om 8 å 10 
centimeter vid brösthöjd såsom minsta taxerade dimension. Att så ej skett 
vid Värmlandstaxeringen bör ej göras till föremål för kritik utan är en given 
förtjänst, men kan jämförelse med äldre taxeringsresultat ej nås utan betydande 
reducering av diverse siffror. Vid prickning 1 tvåcentimetersklasser med I 
cm. avrundning nedåt samt uteslutande av träd under 10 cm. vid brösthöjd 
uppstår t. ex. en så betydande skillnad i resultat, att i stället för 78 kubik- 
meter per hektar, som föredragshållaren ansåg som en mycket god siffra, skulle 
skogarna på detta sätt taxerade endast hålla 53 kubikmeter per hektar pro- 
duktiv skogsmark. Då har jag medtagit mossmarksareal över boniteten 6 men 
dragit ifrån den fasta skogsmarksarealen under boniteten 6. I siffran ingår 
bark med c:a 7 kbm. pr hektar, alltså utan bark c:a 46 kbm. pr har, varav 
c:a 85 & eller 39 kbm. tall och gran, resten lövskog och diverse. Till jäm- 

15 — Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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förelse kan meddelas, att välskötta bruksegendomar på samma sätt taxerade 

bruka uppvisa 100 å 120 kbm. pr har, bark inräknad. 
Beträffande den vikt, som skogsinstitutets lärarkollegium fäst vid konstate- 

randet av årliga avverkningens storlek, har professor HESSELMAN icke kunnat 

finna någon skillnad mellan kollegiets uppfattning och kommissionens. Jag 
kan icke förklara detta på annat sätt än att han läst rätt så dåligt innantill. 
Vi ha betonat, att en avverkningsstatistik är av synnerligen stort värde, ty 
det är gott och väl, att man om t. ex. 20 år genom ny taxering kan få veta, 
huruvida våra virkesförråd ökats eller minskats, men det är lång tid dit, i syn- 
nerhet om hänsyn tages till den hastiga utveckling, som för närvarande pågår, 
och därför är det utan tvivel synnerligen önskvärt att genast kunna jämföra 
tillväxten och avverkningen. Därför har lärarkollegiet framhållit, att utredan- 
det av avverkningens storlek bör tillkomma samma män, som stå 1 spetsen 
för inventeringen i dess helhet, beroende på att dessa saker höra nära till- 
sammans. Kommissionen säger däremot, att en särskild kommitté borde till- 
sättas, som endast hade med avverkningsfrågan att göra, vilken frågas utre- 
dande vore synnerligen önskvärt, samt att det kunde hända, att den kunde 
arbeta i samband med dem, som sköta riksinventeringen. Men frågorna höra 
enligt kollegiets mening så nära tillsammans, att de icke få lösas var för sig. 
Om man därför kommer med en begäran om ett anslag på bortåt en miljon 
kronor till enbart taxeringen, så borde samtidigt ha tagits i betraktande, vilken 
summa en undersökning om avverkningens storlek kunde belöpa sig till. 

En annan fråga, som med en viss nödvändighet pekar på ett samarbete 
mellan de män, som finge inventeringen om hand och dem, som finge att 
utreda avverkningens storlek, är beräknandet av den virkesmängd, som blir 
lämnad kvar i skogen efter avverkningarna, ty detta kan möjligen utrönas 
samtidigt med övriga fältundersökningar. 

Professor Hesselman: Jag är mycket tacksam för det stora intresse, som 

disponent EKMAN visat denna undersökning. 
Beträffande frågan om en undersökning av älvområdena vill jag nämna, att 

vi icke på något sätt varit främmande för denna tanke. Jag har gjort en 
sammanställning av de olika flodområdena och sökt bilda mig en uppfattning 

om huru en utredning beträffande dessa områden skulle ställa sig. Ånger- 
manälvens flodområde upptager en areal 3,160,000 hektar. Nu vet jag icke, huru 
stor del härav faller på fjällen, låt oss säga 160,000 hektar. Då få vi för 
Ångermanälvens flodområde en taxeringsyta på cirka 2,500 hektar, och det 
bör ju med den erfarenhet, som vi ha, giva ett ganska gott resultat. Torne- 
älvenas taxeringsområde skulle med avdrag för fjällområdena uppgå till cirka 1,500 
hektar, och det skulle ju bli en ganska användbar siffra. Kalix” älvs flodområde 
är 1,790,000 hektar, Lule älvs 2,500,000 hektar och Ume älvs något mera. 

Indalsälvens område är 2,660,000 hektar; här böra alltså skogs- och sågverks- 

ägarna få ett ganska användbart resultat. Ännu mera gäller detta om de 
ägare, som bo invid Dalälven. Dalälvens område är nämligen 2,920,000 hek- 
tar. Det är naturligtvis så, att säkerheten i resultaten måste ställa sig väx- 
lande alltefter områdenas storlek inom skogsområdet; för en stor del av dessa 

flodområden bör man få användbara resultat även med de taxeringsytor, som 
här äro föreslagna. 

Vad mossmarkernas bonitet beträffar, skulle jag vilja nämna, att vi boniterat 
dessa efter samma metod som skogsmarken, ehuru någon redogörelse härför ej 
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lämnas i betänkandet. Vad de avdikade mossmarkerna beträffar, vet jag icke, 
om de äro så stora, att man kan erhålla tillförlitliga siffror för deras areal. 
Men jag skulle vilja säga, att det är en mycket vansklig sak att avgöra, vilken 
bonitet en mosse kommer att få, sedan den är avdikad, och jag tror icke, att 
man kan erhålla förrättningsmän, som äro fullt vuxna den uppgiften. Man 
får därför treva sig fram och söka bedöma mossmarkernas bonitet efter deras 
vegetation. 

Jag är tacksam för den utredning, som lämnats av lektor JONSON rörande 
tillgångarna i Värmland enligt den äldre, hittills brukliga uppskattningsmetoden. 
Vi ha alltid strävat att lämna sådana siffror, som kunna jämföras med andra 

resultat, även om de vila på en annan dimensionsindelning än den vi använt, 
annan mätningsmetod etc. 

Vad avverkningsstatistiken beträffar, så ha vi kanske en litet annan uppfatt- 
ning, än lärarna vid skogsinstitutet. En rikstaxering bör enligt min uppfatt- 
ning icke förestås av en kommission, utan av en enda verkligt duglig karl, 
som till sin hjälp får personer, som kunna giva honom goda råd. Men när 
vi för avverkningsstatistikens upprättande föreslå en kommitté, så är detta där- 
för, att det för detta arbete behöves personer, som äro förtrogna med huru 
i praktiken avverkningen tillgår och huru skogen skötes. Då avverkningen 
utföres på olika sätt i olika delar av landet, torde knappast en enda person 
kunna ordna frågan om avverkningsstatistiken. Men vi ha föreslagit, att den 
person, som förestår riksinventeringen, och den kommitté, som skulle ha av- 

verkningsfrågan om hand, skulle samarbeta. Vidare ha vi tänkt oss, att en 
hel del av dem, som bleve sysselsatta vid inventeringen, om vintrarna skulle 
arbeta hos avverkningskommissionen. 

Professor Gunnar Andersson: Med anledning av disponenten EKMANS 
yttrande, inom vilka områden denna inventering först borde utföras, för den 
händelse den komme till stånd, ber jag få säga, att jag är av en annan me- 
ning än han. När man bor i ett visst landskap, så är det naturligt, att man 

närmast skall vara intresserad av att detta landskap blir undersökt. Men jag 
ser saken från allmän skogspolitisk synpunkt, och därför tror jag, att det är 
flera omständigheter, som göra, att man i detta fall bör vända sina tankar 
åt ett annat håll. För närvarande är det allmänna läget i Sverige sådant, 
att om man snart skall få i gång denna riksinventering, så får man icke under 
den närmaste tiden ställa för stora krav på staten. Å andra sidan gäller det 
därför att först tänka på sådana områden, där man kan påräkna ett bety- 
dande resultat för landet, där en undersökning skulle kunna giva svar på 
näringspolitiska frågor av särskild vikt. På dessa grunder tror jag därför, att 
det lämpligaste vore, att man började med undersökningen i det nordliga 
Sverige i Norr- och Västerbotten. Jag skall med några ord belysa skälen för 
denna uppfattning. Här föres bland de skogspolitiskt och nationalekonomiskt in- 
tresserade sedan flera år en strid angående skogarna häruppe. Å ena sidan står ett 
konservativt eller rättare konserverande statsintresse representerat av domän- 
styrelsen och å andra sidan ett starkt avverkningsintresse, representerat av en 
del av de större skogsägarna där uppe. Det är nästan omöjligt att vara rätt- 
vis skiljedomare mellan dessa intressen. Man läser om att granen ruttnar 
ner, ja att skogarna på några år dött ut där uppe. Min tro och erfarenhet 
är, att träden och skogarna ingalunda så hastigt som sägs ta skada i detta 
nordliga klimat, men det är av största vikt att få ett objektivt material för 
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att få denna fråga bedömd, på vilken även mycket viktiga nationalekonomiska 
synpunkter böra få göra sig gällande. Det gäller, att man får klart för sig, 
huru stor och av vad art virkesmassan är, så att man kan tillämpa en klok 
avverkningspolitik, som icke grundar sig på tillfälliga uppfattningar av mer 
eller mindre personlig art. Vidare skulle en sådan taxering, om statsmakterna 
mot vad jag hoppas skulle känna sig ohågade för att på en gång besluta 
hela rikstaxeringen, vara en begränsad uppgift för sig, som dock gäve ett utom- 
ordentligt viktigt resultat. Av dessa skäl anser jag, som nämnt, att det skulle 
vara önskvärt, om man började taxeringen i de nordliga länen. 

Medan jag har ordet, skall jag be att få uttala min stora glädje över att 
detta utomordentligt förtjänstfulla arbete — i motsats till vad som hos oss 
icke sällan inträffar — 1 allmänhet rönt ett så välvilligt erkännande överallt 
i intresserade kretsar, man har icke bara fäst sig vid en eller annan mindre 
anmärkning, som man trott sig kunna ha fog för, utan insett det stora och 
viktiga huvudresultat kommissionen vunnit. Jag ber dock samtidigt få stryka 
under, vad professor HESSELMAN sade, nämligen att det är sorgligt, att myn- 
digheter i vårt land finnas, som kunna framkomma med en sådan kritik, som 
här i visst fall skett. Jag trodde, att de svenska skogsmännen vuxit från en 
bevisföring, som helt enkelt kommer med ett »jag tror inte på det där», utan 
en skymt till bevis för att de resultat man ej tror på äro felaktiga. Detta 
erinrar mig om en historia, som hände mig en tid efter det Nansen kommit 
hem från sin stora polarfärd. Jag åt då en dag en stadig frukost på ett 
värdshus vid skeppsbron med några gamla skeppare. Sedan de blivit öppen- 
hjärtliga, anförtrodde de mig, att de, som ju kände sjön, inte trodde på hela 

Nansens historia, han hade legat ett par år och supit uppe någonstans vid 
Vardö. På samma sätt kommer nu en del gott folk, som menar sig känna 
skogen, och säger: inte går det att uppskatta den på det viset och med så'n . 
där sannolikhetskalkyl etc., inte tro vi på så'nt! Jag skulle nästan vilja säga 
— — — men man skall inte skjuta sparfvar med kanoner! 

Jägmästare Ernst Andersson: Det är sant, att en taxering av de norr- 

ländska skogstillgångarna är av intresse för industrien, då den sättes i till- 
fälle bedöma, huruvida den har att räkna på tillgång på råvara 1 samma ut- 
sträckning som hittills, och måste detta, såsom kommissionen framhållit, vara 

ett viktigt skäl för en sådan taxering. Givetvis bör undersökningsmaterialet 
insamlas och registreras på sådant sätt, att det kan uppdelas på vilka om- 
råden som helst, alltså om så skulle erfordras även på skilda älvars områden. 
Men resultatet av en taxering av en enda älv kan icke bliva lika exakt som 
resultatet av större områdens taxering. Knappast kan det för övrigt vara ur 
nämnda industriella intresse nödigt, att taxeringsresultaten specificeras för varje 
älvområde. Ett industriellt vid havet beläget verk är ingalunda i sin råvaru- 
anskaffning begränsat till den älvdal, vid vars mynning det är beläget. Virket 
flottas ju till alla älvarnas mynningar, men i många fall stannar det icke vid 
den älvs mynning, från vilkens område det härstammar, utan mycket ofta flottas 
det vidare i Bottenhavet, kanske förbi flera älvmynningar, innan det förädlas. 
Därför bör det vara fullt tillfredsställande ur industriens synpunkt, om till- 
gången på råvara blir specifikt känd inom större komplex av älvdalar. 

Major Lagerman: Frågan om en skogstaxering beträffande hela landet 
torde böra betraktas icke endast ur skogsmannens synpunkt utan även ur 
statsfinansiell synpunkt. Det nämndes, att den skulle draga en kostnad av 
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omkring en miljon kronor. Under den närmaste tiden torde statens finansiella 
läge knappast bliva sådant, att man har att vänta ett sådant anslag. Ur 

denna synpunkt har nyss anförts, att det vore fördelaktigt att begära anslag 
endast till taxering av de norra länen. 

Dessutom kan man betrakta denna fråga ur skogslagstiftningens synpunkt. 

Jag antar, att resultatet av en riksinventering skulle bliva, att den komme att 
utgöra stöd för skogslagstiftningen så, att skogsavverkningen komme att be- 
gränsas till vad skogens tillgångar medgiva. Om man studerar riksdagshand- 
lingarna, finner man, att man icke har att vänta något beslut av riksdagen i 
en fråga, så länge densamma ännu är under utredning. Norrlandskommittén 
har avgivit sitt betänkande, och vi vänta nu, att skogslagstiftningskommittén, 
som tillsattes år 1911, skall avgiva sitt betänkande, Sedan därefter veder- 

börande myndigheter avgivit sina utlåtanden, skulle man kunna vänta en för- 
bättrad skogslagstiftning. Om nu en inventering av landets alla skogar igång- 
sättes, är kanske skogsfrågan under utredning, även sedan skogslagstiftnings- 
kommittén avgivit sitt betänkande, och detta skulle kunna vålla uppskov med 
skogslagstiftningen. Även om man anser, att en riksinventering vore fördel- 
aktig och skulle motsvara därpå nedlagda kostnader, kan man sålunda hysa 
betänkligheter beträffande densamma. 

En annan mindre kostsam markinventering har redan anställts medelst an- 
slag av riksdagen, nämligen en uppmätning av ljungmarkerna. Om man ville 
fortsätta i den riktningen, kan man tänka sig, att man uppmätte de kalmar- 
ker, som blivit detta, emedan den skog, som funnits på dem, avverkats före 
år 1905. 

Vidare vill jag tillägga, att även om man väntar sig, att en skogslagstift- 
ning skulle komma till stånd på grund av den verkställda riksinventeringen, 
så har man dock ingalunda någon säkerhet därför, ty detta beror på vad 
riksdagen i detta avseende beslutar. 

Disponent Wilhelm Ekman: Professor GUNNAR ANDERSSON nämnde nyss, 
att orsaken till att jag ville ha dessa undersökningar förlagda till Dalarna 
skulle vara, att jag bor i detta landskap. Det är nog sant, och jag tror, att 

det närmast skall räknas oss 1 Dalarna till förtjänst, att vi äro intresserade av 
att se ett resultat av undersökningen. 

Vad beträffar hans önskan att förlägga dessa undersökningar till Norrbotten, 
så vill jag säga, att en avsevärd del av dessa skogar redan äro inventerade, 
och att resultatet är känt. Dessutom ligger en del av dessa skogar under 

utsyningstvång. Vad Dalarna beträffar, så är skogstillgången i det länet be- 
tydligt större än i något annat län, och dessutom är virket på rot där be- 
tydligt mera värt pr kubikenhet räknat. Sålunda är faran för överavverkning 
här större än i något annat län, och därför skulle jag gärna se, att en un- 
dersökning komme till stånd. 

Professor Gunnar Andersson: Utan att jäva disponent EKMANS skäl vill 
jag endast nämna, att det icke var för att spara på det nordliga virket, som 
jag uttalade mig, som jag gjorde, utan för att få en objektiv grund för att 
kunna bedöma, huru saken ligger mellan den konserverande domänförvalt- 

ningen och en på motsatta önskningar drivande industri. Detta är skälet till 
att vi, enligt min uppfattning behöva denna inventering. Professor HESSELMAN 
har redan visat, att de uppskattningar, som vi redan ha där uppe, icke äro 
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tillräckliga utan behöva kompletteras' eller göras om. Vore de tillräckliga, 
skulle denna strid varit löst, och man skulle då ha kunnat bedöma, vilka som 

ha rätt, de som yrka på en forcerad avverkning eller de andra. Vi behöva 
ett material, för att de korporationer, som i sista hand ha att besluta i frågan, 
må kunna handla som landets välfärd kräver. Nu kan man endast säga: 
jag tror det och det i avseende på avverkningen. Men vi sakna de fakta, 
som behövas för ett grundat omdöme. 

Länsjägmästare Dybeck: När professor HESSELMAN för några dagar sedan 
höll föredrag inför skogsvårdsstyrelsemötets deltagare i samma ämne, framhöll 
han, att en riksinventering är av särskilt intresse, när den sker länsvis, där- 
igenom att en riksinventering, som med vissa års mellanrum återkommer, 
skulle kunna ge ett utslag för av skogsvårdsstyrelserna utfört arbete. Dis- 
ponent EKMAN har framhållit, att det skulle vara av större intresse, om 

taxeringen skedde med flodområdena som taxationsobjekt. Tag är icke fullt 
inne i formen för en riksinventerings utförande, men inbillar mig, att båda 
dessa frågor med lätthet skulle kunna lösas samtidigt, om den kommission, 
som hade att leda taxeringen, hade sin uppmärksamhet riktad även på indu- 
striens önskemål. Att lägga om taxeringen så, att den endast skulle ske ut- 
efter de stora flodområdena, skulle enligt min uppfattning vara mindre lämp- 
ligt, enär man vid en riksinventering utom kubikmassans storlek erhåller en 

del andra upplysningar, som bliva av större intresse, om de sammanföras 
länsvis. Jag tror dock, att om kommissionen har sin uppmärksamhet inriktad 
på betydelsen av att en undersökning sker av den kubikmassa, som faller på 
de olika flodområdena, en dylik undersökning kan ske, sedan den större un- 
dersökningen blivit avslutad, och bör densamma bekostas av den industri 
själv, som anser sig i behov av sagda uppgifter. 

Skogschefen Henrik Petterson. Med anledning av lektor JoNSONS ytt- 
rande får jag framhålla, att vi i förslaget till riksinventering gått längre än 
vid Värmlandstaxeringen 1 vår strävan att möjliggöra nybearbetningar av det 
insamlade materialet efter de mest växlande synpunkter. Meningen är näm- 
ligen, att varje provträds plats i linjesystemet skall antecknas, så att man all- 
tid skall vara i stånd att efteråt utplocka de provträd, som falla inom varje 
å kartan uppdragen gräns. Medan Värmlandtstaxeringens material varit bun= 
det till kilometerlängder, blir det nu möjligt att uppdraga gränserna för det 
område man önskar undersöka snart sagt på metern när. Huvudsaken är 
endast, att det specialundersökta området blir så stort, att resultatets sanno- 
lika fel ej stiger för högt. 

Som ett exempel på en dylik behandling av materialet kan jag nämna den 
utredning vi verkställt på grundvalen av Värmlandstaxeringens material angå- 
ende skogsförhållandena på bolags och enskildas marker. Detta uppdrag var 
ej förutsett vid taxeringens utförande, men likväl tillät metoden en uppdel- 
ning efteråt. På samma sätt kan man mycket lätt tillfredsställa de önske- 
mål, som här blivit uppställda, nämligen att lämna svar beträffande varje 
flodområde, vissa järnvägars tillförselområden etc. Dessa önskemål behöva 
alltså ej hindra, att taxeringen såsom föreslagits utföres länsvis. 

Kanslirådet H. Tigerschiöld: Utan att förneka, att skogarna äro Sveriges 

förnämsta nationalrikedom, så vill jag dock fästa uppmärksamheten på en 
annan nationalrikedom, nämligen den öppna jorden. Då har jag gjort mig 
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den frågan, om det icke skulle vara nyttigt att få en dylik inventering även 
av den öppna svenska jorden. Här i dagarna har på Lantbruksakademien 
uppställts diskussionsämnen, huruvida Sverige kan producera den brödsäd, som 
landet behöver. För att kunna få den frågan besvarad behöves, synes det 
mig, en inventering av den svenska jorden. Det fordras att känna de jord- 
arter, som äro betingelser för att frambringa denna brödsäd. Jag skulle här 

endast vilja framkasta den frågan, huruvida det skulle vara möjligt att isam- 
manhang med en inventering av skogarna också skulle kunna göras en taxe- 

ring och värdesättning av den svenska jorden. Denna linjetaxering sträcker 
sig ju över land och sjö och skog o. s. v., och då låter det ju tänka sig, 
att man i samband därmed också skulle kunna erhålla en taxering av den 

svenska jordens bördighet. 
Professor Hesselman: Som svar på kanslirådet TIGERSCHIÖLDS fråga skulle 

jag vilja säga, att det naturligtvis ligger inom möjlighetens område att med- 
taga även inägojorden i denna undersökning. Men då måste man ha tillgång 
till förrättningsmän, som förstå att värdera jorden, och att få skogsmän, som 
ha en sådan kompetens, är väl ganska ringa utsikter till. 

Nu till en annan sak. Vad norra delen av Sverige beträffar, så komme 
nog en linjeinventering med de av oss angivna taxeringsprocenterna att giva 
ett ganska otillfredsställande resultat, då inägoarealen utgör en så liten del av 
totalarealen. Något större säkerhet skulle man erhålla 1 södra Sverige. Men 
jag fruktar, att det där skulle bli svårt att använda det av oss föreslagna 
linjesystemet. Men naturligtvis är linjetaxeringsmetoden såsom sådan använd- 
bar, om det endast finns förrättningsmän, som förstå att uppskatta jorden. 
Men att förena båda dessa stora uppgifter, inventering av skog och jord, i ett 

enda företag tror jag skulle stöta på mycket stora praktiska svårigheter. 

Lektor Tor Jonson: Då professor HESSELMAN 1 sitt anförande icke tycks 
ha fattat innebörden i vad jag nyss yttrade, skall jag be att ännu en gång 
få återkomma. Jag syftar på kostnadsfrågan. Professor HESSELMAN sade nyss 
att rikstaxeringens ledare icke skulle tillåta att utredningen angående årliga 
avverkningen komme att utföras i strid med gällande instruktioner för riks- 
taxeringen, och att som medhjälpare skulle användas samma personer, som 
använts under sommaren i skogen. Han förutsätter sålunda samtidighet och 
fast samarbete mellan båda utredningarna i stil med vad vi tänkt oss. Men varifrån 
skola då kostnaderna tagas för det ena företaget? Vi säga här i slutklämmen: 

»På grund av ovan påvisade förhållanden, anser sig kollegiet böra starkt 
understryka vikten av, att innan en rikstaxering av våra skogstillgångar be- 
slutes, möjligheterna att på ett tillfredsställande sätt utröna den årliga avverk- 
ningens storlek noga utredes samt att arbetsprogram jämte kostnadsförslag för 
denna betydelsefulla del av undersökningen framläggas i samband med even- 
tuella äskanden av medel till en utsträckt taxering av våra skogar.» 

Det är sålunda icke för att motarbeta saken utan för att möta vissa even- 
tualiteter, som vi uttalat oss som vi gjort. Vi ha ansett det vara bäst, att få 
hela kostnadssumman på papperet med en gäng, så att man sluppe att anlita 
den taktik, som ofta är den vanliga, men som dock kommit i vanrykte, näm- 

ligen att begära t. ex. hälften av vad arbetet kan kosta för att, sedan det väl 
kommit i gång, tilltvinga sig medel för att få det hela fullbordat. 

Överjägmästare Wallmo: Att kommissionen icke framlade någon beräkning 
över de kostnader, som skulle tagas i anspråk för att beräkna, vad som faller 
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bort i skogarna och vad som åtgår för husbehovsvirke, hade sitt naturliga 
skäl. Sedan vi kommit under fund med, att man genom en stubbräkning 
icke kunde komma till exakta siffror beträffande avverkningen, anhöllo vi un- 
der hand hos Kungl. Maj:t om anslag för en försöksundersökning för att med 
ledning av denna framlägga ett helt kostnadsförslag. Men Kungl. Maj:t ansåg 
att för närvarande intet anslag kunde ställas till vår disposition, varför vi läto 
frågan falla. Och därför ha vi skrivit, som vi gjort. Men det är icke något 
som hindrar, att man kan göra upp ett kostnadsförslag på en höft, och att 
Kungl. Maj:t hos riksdagen begär ett förslagsanslag, som sedan kan något 
tänjas på. Det förhöll sig så med Värmlandstaxeringen, att riksdagen bevil- 
jade anslag under form av förslagsanslag, vilket medförde den goda följden, 
att vi kunde bliva i stånd att avsluta taxeringen. Anslaget på 60,000 kronor 

ville icke förslå, men därigenom att det utgått under form av förslagsanslag 
kunde vi erhålla ett nytt anslag på något 10,000-tal kronor och på detta sätt 
avsluta taxeringen. Det är sålunda intet som hindrar Kungl. Maj:t att fram- 
lägga proposition till riksdagen beträffande hela riksinventeringen, 1 vad det 
angår såväl produktion som konsumtion m. m. 

Beträffande divergensen mellan disponent WILHELM EKMAN och professor 
GUNNAR ANDERSSON tycker jag, att det var bra, att den kom till uttryck. Jag 
vill påstå, att båda herrarna ha rätt, lika rätt. Men det finnes något, som 
kallas sens moral, och vad lär den 1 detta fall? Jo, att när det gäller en 
inventering av landets skogstillgångar, så får man icke gå till väga, som här 
föreslagits, så att man gör början med bara en del av Sverige. Ty lika väl 
som disponent EKMAN har rätt i att det är skäl att börja i Dalarna, lika mycket 
sanning ligger det i professor GUNNAR ANDERSSONS uttalande, att man bör börja 
i norra Sverige. Det vill säga, att när Kungl. Maj:t skall framlägga sin pro- 
position till riksdagen, så bör denna enligt min uppfattning icke gälla någon 
särskild del, den södra eller den norra, av landet, utan landet i dess helhet. 

Kostnaderna ha beräknats till cirka 800,000 kronor. Det är ett stort belopp, 
men herrarna få komma ihåg, att det uppdelas på sex år, och om det upp- 
delas på denna tidrymd, så blir det ju icke så mycket för varje år. 

Jag tror därför, att det vid en eventuell riksinventering är fördelaktigast, att 
landet i dess helhet lägges under denna inventering på en gång. 

Professor Hesselman: Jag skall bara be att få svara på de anmärkningar, 
som här framställts om kostnadsberäkningen för en avverkningsstatistik. Vi 
ha ingen erfarenhet om vartill kostnaderna skulle belöpa sig, och därför före- 
slogo vi en kommitté, därför att vi tyckte oss ha funnit, att kommittéerna 
bruka arbeta utan förut uppgjorda kostnadsförslag. 

Herr Ordföranden: Mina herrar! Innan vi åtskiljas, skall jag be att få 
uttala ett tack till professor HESSELMAN. Jag tänker då icke uteslutande på 
det föredrag, han här i afton hållit, utan jag gör det även därför, att jag 
har 1 livligt minne en annan diskussionsafton, som ägde rum här, då frågan 
om en riksinventering framkastats och offentligt diskuterades. Jag är över- 

tygad, att många av herrarna liksom jag mycket väl minnas, att den som 

främst och skarpast trädde i bräschen för tanken på en riksinventering var 
professor HESSELMAN. Det har varit mycket intressant att nu höra professor 
HESSELMAN med samma liv och styrka som då utveckla de tankar, som han 
vid detta tillfälle gjorde sig till tolk för. 

Härmed får jag förklara detta sammanrädet avslutat. 
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Lappmarkens utsyningslag. 

Några synpunkter. 

Av EINAR HAMMARSTRAND. 

Som mitt inlägg i frågan om skötseln av enskildas skogar i Lapp- 

marken uppmärksammats av herrarna doktor FANS KEMPE och e. jäg- 

mästare MAURITZ CARLGREN i deras i tidskriftens sista häfte för år 1914 

införda uppsatser i samma ämne, anser jag mig skyldig svara å de de- 

lar, som beröra min framställning, och gör jag detta så mycket hellre 

som jag hoppas att därigenom kunna undanröja några missförståen- 

den, som kanske uppkommit genom för stor knapphet i mina uttalanden. 

Frågan om 1913 års torrskogsstämpling i Nyby och Flakaträsk klar- 

göres bäst genom att skilja på åa ena sidan bestämmandet vilka av de stämp- 

lade träden, som utgöras av i avverkningsberäkningen ingående skog 

och således torkat efter uppskattningen, vilket åtskiljande sker i skogen, 

och å andra sidan på beräkningen av den virkesmängd, som skall av- 

räknas å det ordinarie utsyningsbeloppet, vilket är en enkel bearbet- 

ning åa rummet av de vid stämplingen förda längderna. 

Att börja med är det då tydligt, att den förenämnda bedömningen i 

skogen ej kan göras utan fel, ty såsom de bägge nämnda författarna 

påpekat, är det stundom så gott som omöjligt att med bestämdhet av- 

göra när ett träd torkat, och man får nöja sig med att söka komma 

sanningen så nära som möjligt. I ett tveksamt fall måste man döma 

så, att skogsägarens rätt icke kan tänkas kränkt genom utslaget, det 

vill säga man bokför då trädet bland dem som torkat före uppskatt- 

ningen. Utförandet av dessa torrskogsstämplingar åligger den beva- 

kande skogspersonalen eller kronojägarna, och vad beträffar de tvenne 

extra, som verkställde den omtalade stämplingen, har jag vid andra till- 

fällen fått kännedom om, att deras uppfattning av denna sak överens- 

stämde med min egen. Denna går ut på, att det för skogsvana perso- 

ner är möjligt att utan större felaktigheter avgöra trädens torrhetsålder, 

när det som i detta fall ej rör sig om högre gränser än för Nyby 7 och 

för Flakaträsk 9 år, och någon mera betydande felbedömning torde ej 

heller ha ägt rum av denna 1913 års stämpling. Barrens, de fina 
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kvistarnas och barkens avfallande bilda under vanliga förhållanden olika 

skeden i utvecklingen och även skägglavens avdöende samt förändring- 

arna i ytveden har jag funnit kunna lämna ledning. >»Alla veta vi att 

en torr gran snart angripes av röta och därefter faller», säger dr KEMPE 

Under förutsättning att med snart menas inom högst 2—3 år skall 

jag dock anhålla att få utgöra ett undantag från nyss anförda regel, då 

jag nämligen funnit, att bland annat markbetäckningen, ståndorten och 

trädets växtlighet i livstiden häruti ha avgörande inflytande. Är t. ex. 

mossan mycket tjock och läget syrligt, angripes den avtorkade granen 

av röta vid övergången mellan stam och rötter, där den också inom 

några få år avbrytes. Är åter läget torrt, kan ytveden kring rothalsen 

ytterligare hårdna och länge motstå alla angrepp av rötsvampar och 

luftens nedbrytande krafter. — Visserligen kan det tyckas som om en 

vidare utredning härom skulle sakna betydelse, men i en allsidig be- 

skrivning över våra skogsträd torde det böra finnas plats även för en 

på vetenskapliga grunder fotad redogörelse över de förändringar, som 

desamma undergå, när de så att säga dött en naturlig död, då sär- 

skilt de därvid verkande krafterna samt upplösningens olika skeden och 

dessas längd kunde belysas och kanske en ej oviktig kunskap därjämte 

vinnas om huruvida den näringstillförsel till marken, som i urskogen 

sker genom döda trädstammar, har någon betydelse för beståndets ut- 

veckling. Denna fråga, som mig veterligt ännu ej i sin helhet varit 

föremål för någon utredning, torde väl förr eller senare bliva klargjord 

genom skogsförsöksanstalten; någon svårighet att finna ett lämpligt för- 

söksfält med torkande skog i närheten av någon redan befintlig prov- 

yta i övre Norrland torde ej förefinnas. 

Vad den andra sidan av saken beträffar — nämligen huru stor del 

av de omnämnda 22,994 träden, som skall avräknas å det ordinarie ut- 

syningsbeloppet — var det den, som närmast föranledde mitt inlägg. 

När Trävaruexportföreningen i sin skrivelse till Kungl. Maj:t meddelade 

den i mitt tycke väl mycket färglagda uppgiften: »de omnämnda 22,994 

träden komma sålunda att avdragas vid nästa ordinarie utstämpling, va- 

dan de träd, som då äro nära torra och som under närmaste tiden 

komma att dö, icke få uttagas förrän vid därpå följande utsyning», och 

då något påvisande av att avdraget endast var en tiondel av det för 

nämnda ordinarie utstämpling bestämda utsyningsbeloppet 7,656 kbm. 

knappast kunde väntas komma från det skogsägande bolagets sida se- 

dan detsamma fått del av denna uppgift, ansåg jag mig böra meddela 

det verkliga förhållandet. I den av vederbörande kronojägare upprättade 

stämplingslängden, ur vilken den till trävaruexportföreningen uppgivna 

siffran torde ha hämtats, skiljes det tydligt mellan »träd, som i skogens 



LAPPMARKENS UTSYNINGSLAG. 235 

uppskattning ingått» och »träd, som i skogens uppskattning icke in- 

gått», och den, som är något så när inne i saken, kunde ej ha undgått 

att förstå, att detta särskiljande hade en avgörande betydelse för vad 

som skulle avräknas eller icke avräknas. På grund av nyssnämnda längd 

hade jag att uträkna den avräkningsbara kubikmassan, varvid någon 

subjektiv uppfattning av saken från min sida knappast kunde inverka, 

helst som jag icke varit närvarande vid stämplingen, över vilken läng- 

den förts på samma sätt som var brukligt under min företrädares tid 

och som jag sedermera funnit riktigt, varför det torde vara obefogat att 

från bolagets sida någon glädje uttalas över min uppfattning i saken. 

Härmed torde frågan om 1913 års torrskogsstämpling i Nyby och Flaka- 

träsk vara till fullo utredd. 

Att finna lämpliga bestämmelser för vården av enskildas skogar hör utan 

tvivel till de mest svårlösta uppgifter, som våra lagstiftare kunna få sig 

förelagda, främst på grund av att det därvidlag gäller att sammanjämka 

och finna ett enhetligt uttryck för en hel del stridiga men var för sig 

berättigade strävanden. I vårt land har man också i stort nöjt sig med 

att inom lagens ram, upptaga bestämmelser om återväxtens säkerstäl- 

lande, vilket skedde genom 1903 års skogslag; endast för Lappmarken 

och en del söder därom belägna mera begränsade områden ha stats- 

makterna genom skapandet av en utsyningslag påtagit sig skyldigheten 

att bestämma avverkningarna för avsalu. Således ha lagstiftarna ej hel- 

ler här sökt ingripa i skogshushållningen i dess helhet, en stor del av 

till skogsskötseln hörande arbeten ligga helt och hållet i de enskilda 

ägarnas händer. Det är visserligen sant, att yxan här är det viktigaste 

skogsvårdsredskapet och i många fall till och med det enda, men det 

förblir ändå en missuppfattning när den enskilde skogsägaren — såsom 

fallet ofta är med odalmannen — tror att staten åtagit sig skötseln av 

hans skog. Att staten sålunda frånsagt sig bestämmanderätten över 

skogsskötseln sedan stämplingen är gjord är otvivelaktigt en brist ilag- 

stiftningen; trävaruexporföreningen har sökt avhjälpa den genom ett lag- 

förslag om skyldighet för skogsägaren att använda viss del av avverk- 

ningsvinsten till skogsvårdsåtgärder, och norrländska skogsvårdskommit- 

tén vill genom upptagande av skogsvårdsavgifter skaffa medel till bidrag 

åt sådana skogsägare, som vilja sköta sin skog. Utan sammanhang med 

skogslagstiftningen ha dock statsmakterna offrat betydande belopp på hem- 

mansskogarna genom det norrländska dikningsanslaget, som visserligen 

av riksdagen varit ämnat till jordbrukets främjande genom minskande av 

frostländigheten, men som i tillämpningen även kommit att användas till 

rena skogsdikningar. Detta är ett förhållande, som ofta förbises när man 

bedömer statens ingripande i skötseln av enskildas skogari Lappmarken. 
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Numera erhålla i regel endast de självägande jordbrukarna bidrag ur 

anslaget, men före år 1912 åtnjöto även trävarubolagen sådana, så t. ex. 

har staten med betydande belopp bidragit till de bekanta och vittom- 

fattande dikningsföretag, som Mo och Domsjö aktiebolag låtit utföra på 

sina skogar. 

Huvudfrågan i det förevarande meningsbytet rör emellertid det sätt, 

varpå staten genom sina underlydande myndigheter bestämmer utsy- 

ningsbeloppens storlek å enskildas skogar i Lappmarken, och även sät- 

tet för stämplingarnas utförande har i förbigående ägnats någon upp- 

märksamhet. Såsom jag förut haft tillfälle antyda, måste man beteckna 

den nuvarande ordningen härvidlag såsom mindre  tillfredsställande, 

främst på grund av att skogen i många fall får stå så länge att den 

av ålder eller eljest tager skada. Artt helt och hållet undvika detta går 

naturligtvis icke, det inser en var, som är något så när förtrogen med 

förhållandena i de ofantliga skogsvidderna i vår nordligaste landsända, 

men åtskilligt kan och bör göras för att till skogsvårdens fromma i möjligaste 

mån avhjälpa förutnämnda missförhållande. Det är enligt min åsikt fram- 

förallt användandet av normalförrådsformeln för bestämmande av avverk- 

ningens storlek, som snedvridit uppfattningen av de för dessa skogar 

lämpliga avverkningsbeloppen, ty, såsom det från flera håll påpekats, 
finnes det intet berättigande för formeln å dessa onormala skogar. — I 

detta sammanhang anser jag mig böra påpeka ännu ett av trävaruex- 

portföreningens misstag, framfört i betecknande form, nämligen dess ut- 

talande i skrivelse till Kungl. Maj:t den 29 maj 1914: »domänstyrelsen 

begagnar en bevisligen orättmätigt förvanskad normalförrådsformel av 

Sieätreingsbara virkesförrådet MN RIktisan förhållandet är, sattes lydelsen 
halva omloppstiden 

punkt 101 av gällande reglementariska föreskrifter även den icke av- 

sättningsbara virkesmassan skall medtagas med undantag endast 

av den del därav, som aldrig uppnår avsättningsbar dimension. — 

Visserligen föreskriver domänstyrelsen där så påfordras skäliga 

och efter skogens tillstånd avpassade förhöjningar i avverknings- 

beloppen, och man skulle således kunna invända, att formeln endast ut- 

gör ett onödigt men dock oskadligt led i en uträkning, som leder till 

en riktig slutsats, men förekomsten av densamma inverkar dock på för- 

rättningsmannen och den uppfattning han tror sig böra hava, och i 

många fall uteblir en behövlig förhöjning. En av kunniga tjänstemän 

utförd noggrann uppskattning och klassindelning av skogen torde un- 

der några årtionden framåt kunna utgöra lämpligaste underlaget för en 

avverkningsberäkning, som uteslutande tager hänsyn till skogens nuva- 

rande tillstånd, och där en för andra förhållanden tänkt omloppstid på 

intet sätt får vara avgörande. Däremot skulle det bli nödvändigt att 
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för uttagande av den skadade och oväxtliga skogen bestämma införan- 

det av en övergångstid, som måste kunna anpassas efter de för varje 

enskilt fall rådande olika förhållandena. Härmed vill jag ej påstå mig 

hava kommit med något utförbart förslag, svårigheten att erhålla enhet- 

ligt utförda uppskattningar kräver nog särskild hänsyn, men skogens 

tillstånd bör i alla händelser få utöva ett mera avgörande inflytande på 

avverkningens storlek än vad nu är fallet. 

Trävaruexportföreningen har framlagt ett ingående lagförslag i dylikt 

syfte, men med en bestämd övergångstid. Genom att trädens ålder lagts 

till grund för förslaget har man dock kommit åtskilligt på sidan om 

målet, vilket är att finna bestämmelser, som smidigt lämpa sig efter den 

skiftande verkligheten. Trädens ålder sammanfaller i många fall med 

deras grad av avverkningsmogenhet, men det är långt ifrån alltid så, 

och även inom Lappmarken kunna växtlighetsförhållandena ju vara vitt 

skilda. Att döma av ordalydelsen i nämnda förslag skulle föreningens 

mening även vara, att utsyningarna skulle gå efter trädens ålder, så att 

exempelvis alla träd över 250 år skulle bland andra uttagas inom när- 

maste 20 år, men ett dylikt sätt att bedriva utsyningarna skulle tydli- 

gen innebära en utveckling stick i stäv mot den riktning, varåt de prak- 

tiska och vetenskapliga rönen ifråga om en god skogsskötsel föra oss och 

leda till en återgång till många av våra föregångares planlösa utglesningar 

och plockhuggningar, som lämnat så föga efterföljansvärda spår efter 

sig i lappmarksskogarna. Men avsikten torde väl dock ha varit, att man 

efter skogsvårdens fordringar skulle uttaga ett årligt virkesbelopp av den 

storlek, som av anförda beräkningar komma att erhållas, fastän saken 

är framställd på förutnämnda orimliga sätt. Vad man skulle vinna ge- 

nom förslaget är att skogsägarnas känsla av deras inbördes likhet in- 

för lagen skulle bibehållas eller till och med stärkas i jämförelse med 

nuvarande förhållanden, en sak som alltid är eftersträvansvärd, men som 

kanske lämpligare tillgodoses genom de högsta fordringar på lagens 

handhavare och genom att dessa i motsats mot vad nu är fallet ej få 

hava större tjänstgöringsområden än vad skäligt är. 

Dr KEMPE talar om att jag velat »rentvå»> domänstyrelsen. Det är 

ju möjligt att mitt inlägg kunnat tydas så, i alla händelser var det in- 

gen tanke i sådan riktning som orsakade det. Det var endast för att 

rätta ett par oriktiga uppgifter jag tog till ordet. För övrigt måste man 

ju finna det i någon mån egendomligt när nämnda myndighet gång ef- 

ter annan göres ansvarig för att medvetet motarbeta även de rimligaste 

anspråk på en bättre tingens ordning i föreliggande fråga. När den 

norrländska skogsvårdskommitten år 1912 efter 5 års arbete framlade 

sitt omfattande betänkande, som till en avsevärd del upptogs av en ut- 
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redning om enskildas skogar i Lappmarken, om dessas tillstånd och om 

de åtgärder, som kunde föranledas därav, borde man ju ha kunnat 

vänta att där finna uttryck för de enligt Trävaruexportföreningen och 

dr KEMPE olidliga förhållanden med vanvård av skogstillgångarna, som 

sedan årtionden härskat här, isynnerbet som kommittén var sammansatt 

av framstående förespråkare för de olika åsiktsriktningarna i den norr- 

ländska skogsfrågan. Men med undantag av några allmänna betraktel- 

ser, t. ex. om lämpligheten av att bestämma avverkningarna mera med 

hänsyn till beståndens mognadsålder — varvid dock kommittén anser 

att avkastningens jämnhet ej -får rubbas — finner man föga därav. För- 

gäves letar man till och med efter något reservationsvis framfört häv- 

dande av nyssnämnda uppfattning av ett nuvarande outhärdligt förmyn- 

darskap från statens sida, och kommitténs lagförslag innehåller i detta 

avseende knappast något nytt, utan ansluter sig tämligen nära till den 

bestående ordningen. Under sådana omständigheter förefaller det inga- 

lunda förvånande, att domänstyrelsen beträffande de enskilda lappmarks- 

skogarna ej i någon raskare takt avviker från de av statsmakterna hit- 

tills följda skogspolitiska riktlinjer, tack vare vilka vi — i motsats mot 

vad i allmänhet är fallet med övriga delar av landet — dock i dessa 

skogar äga ett avsevärt sparat virkesförråd nu, då vi av allt att döma 

gå mot en tid med aldrig tillförne uppnådd efterfrågan å trävaror. 

Men att den norrländska skogsvårdskommittén hade en annan syn på 

tingen än Trävaruexportföreningen inverkar naturligtvis ej på förefint- 

ligheten av behovet av skärpta bestämmelser i fråga om tillvaratagandet 

av skadad och oväxtlig skog, varigenom ett fortsatt avtorkande i möjli- 

gaste mån skulle förebyggas. Att helt och hållet hindra det går helt 

enkelt ej, om man vill fortsätta med ett ordnat skogsbruk, och därvid 

tänker jag särskilt på de vidsträckta granskogsområdena i Västerbottens 

läns lappmark. Dr KEMPE framhåller, att Trävaruexportföreningen £krä- 

ver utsyning av skogen innan den dör; detta låter ju mycket bra, men 

tonen bör i alla fall något dämpas av tanken på verkligheten, och föl- 

jande lilla tillämpning kanske kan utgöra någon ledning därvid. Vid 

tjänstgöring sistlidne höst inom Västerbottens läns kustland verkställde 

jag bland andra en stämpling å hemmanet Lidbäck i Bjurholms socken 

vilket äges av Mo och Domsjö aktiebolag med fri förfoganderätt över 

skogen, inskränkt endast genom dimensionslagen, som dock i tillämp- 

ningen knappast lägger något hinder i vägen för en skogsägare att på 

lämpligt sätt sköta sin skog. Stämplingen utfördes till största delen i 

gammal granskog, och av hela den stämplade virkesmassan 2,000 kbm. 

utgjordes ungefär 7—82 av granar, som avtorkat för 2—4 år sedan. 

Orsaken fann jag delvis sammanhänga med upptagandet av kolbottnar 
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här och var i skogen. Men jag finner intet fog för att ställa bolagets 

skogsförvaltning till räkenskap för den nationalekonomiska förlusten ge- 

nom dessa träds värdeminskning, sådana förluster höra till dem, som en 

större skogsägare i dessa trakter måste räkna med vid sin skogsskötsel, 

och i Lappmarken skulle nog ej ens frånvaron av alla världens skogsla- 

gar kunna avvärja dem. Men därför att avtorkningar ej helt kunna 

undvikas i ett ordnat skogsbruk här uppe behöva de naturligtvis ej vara 

så stora som de nu äro, och som ett medel till ett bättre tillstånd har 

jag ovan föreslagit ändrade grunder för avverkningsberäkningarnas upp- 

rättande. En annan kanske minst lika viktig sak är sättet för stämp- 

lingarnas utförande. Nu saknar man alltför mycket en väl behövlig 

enhetlighet däri och vederbörande lämnas i allmänhet åt sig själva för 

att söka finna den i varje särskilt fall lämpligaste beståndsbehandlingen. 

Ett nödvändigt steg i rätt riktning är här införandet av årliga och ofrån- 

komliga distriktsmöten med tillfällen till meningsbyten i skogen, där de 

för övrigt nästan fullkomligt avstängda skogsstatstjänstemännen kunde er- 

hålla del av varandras erfarenheter och kunskaper. I fråga om t. ex. 

en sådan sak som den ofta åberopade toppbrutna granskogen tror jag er- 

farenheten kan fastslå, att där hela bestånd finnas med sådan skog, de 

snarast böra komma till avverkning, men att det ingalunda kan upp- 

ställas som en regel att man även omedelbart bör uttaga alla topp- 

brutna granar, som finnas kringspridda i lappmarksskogarna. Ty dels 

bör skadans omfattning därvid vara avgörande och deis måste man taga 

hänsyn till beståndsvården i dess helhet. I allmänhet torde man väl tå 

anse det vara mera beklagligt, om torka inträder i ett bestånd på grund 

av det sätt, på vilket en stämpling verkställts där, än om några träd skulle 

torka här och vari ett orört bestånd. För övrigt finnes det klasser av skog, 

som bättre äro i behov av avverkning än den lindrigt toppbrutna gran- 

skogen. I det förut omnämnda Flakaträsk har jag sålunda varit i tillfälle att 

se för fyra år sedan några meter från toppen avbrutna granar, som under de 

senaste tre åren i medeltal avsatt en årlig diametertillväxt av I cm. och som 

jag därför ock med hänsyn till den rikliga förekomsten av oväxtlig 

skog förbigått vid stämplingen. — Nog förefaller det onödigt att här 

komma med sådana påpekanden som att stämplingssättet ej får befordra 

avtorkningen, men det synes som om de framförda förslagen verkligen 

skulle göra det behövligt., 

Vid bedömandet av avtorkningen måste man även taga i betraktande, 

att en viss del av torrskogen uppkommit enligt naturens ordning ge- 

nom självgallring i orörda bestånd. Hittills äro nämligen hjälpgallringar 

mycket sällsynta i lappmarksskogarna, även där dessas ägare nedlägga 

atskilligt arbete på övriga områden av skogsskötseln, till och med där 
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nyttan stundom kan vara ganska svårbestämbar. Gallringar äro dock 

i många fall det enklaste och närmast till hands liggande medlet att 

höja en skogs alstringsförmåga, men här är det oftast så, att om en 

gallring ej omedelbart betalar sig anses den vara överflödig. 

I fråga om den värdeminskning som den sedan gammalt toppbrutna 

skogen undergår anför dr Kempe en siffra från 1914 års stämpling å 
kronoparken Knösen i Fredrika revir, i det han säger, att knappast 

40 2 av det ursprungliga värdet där är kvar. Menas efter ordalydel- 

sen med det ursprungliga värdet det värde, som skogen hade, när topp- 

brotten inträffade, bestrider jag möjligheten av att göra en något så 

när tillförlitlig beräkning därav, helst som skogen å kronoparken Knö- 

sen vid den tidpunkten nog ej hade så stort värde; menas åter att 

stämplingen knappt är värd 402& av vad den skulle betingat, om träden 

ej varit rötskadade, torde detta påstående kräva något slags bevis, helst 

som dr KEMPE själv icke lär ha besökt stämplingen. Såsom verkstäl- 

lare av utstämplingen och värdeberäkningen har jag en helt annan upp- 

fattning, men då jag icke gjort någon beräkning av förekomstsn av röt- 

skadat virke, kan jag icke anföra någon bestämd motsvarande siffra, 

emellertid torde man komma sanningen ganska nära, om man uppgiver, 

att av den utstämplade gagnvirkesmassan 8072 är fullt användbar. Men 

härmed vill jag naturligtvis ej bestrida den allbekanta sanningen, att se- 

dan gammalt toppbruten gran oftast är betydligt rötskadad. Den av dr 

KEMPE anförda siffran har jag endast funnit anmärkningsvärd ur syn- 

punkten av det verkliga förhållandet. Och ryktet går vidare: i en mycket 

uppmärksammad ledare i en huvudstadstidning förklarar en tydligen mera 

välvillig än noggrann uttolkare av dr KEMPE, att det är antagligt, att av på 

statsskogarna — således där i allmänhet — utstämplade toppbrutna träd 

knappt 40 & av det ursprungliga värdet finns kvar. Betydelsen av allmän- 

hetens rätta förståelse för våra skogsfrågor kan ej överskattas, därför är 

det alltid beklagligt, när densamma försvåras genom ovederhäftiga fram- 

ställningar från tidningspressens sida. Och till sådana måste man räkna 

den nyssnämnda artikeln, där det vidare bland annat ordas om det oer- 

hörda slöseri det ur nationalekonomisk synpunkt innebär, »att låta död 

skog kvarstå i många år» och om att ökade avverkningar »under den 

nuvarande vintern» skulle vara till största gagn. Till sist talas i något 

dunkla ordalag om att staten nu bör ingripa för att underlätta avverk- 

ningarna och »åtkomsten av virke» för trävarubolagen. För att belysa 

det sätt, varpå man å vissa håll i önskad riktning bearbetar förefintligt 

material, kan jag ej underlåta att anföra avslutningen i dess helhet: 

» Timmerdrivningarna i Norrland ha nu börjat i ganska stor utsträckning 

tack vare den hittills ovanligt gynnsamma vintern. En inskränkning i 
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driften torde dock bli nödvändig, därest icke staten ingriper för att un- 

derlätta avverkningen. Trävarubolagen arbeta under mycket tryckta 

ekonomiska förhållanden och ovissheten beträffande exporten har gjort 

bankerna betänksamma. Det fordras betydliga lättnader med avseende 

på åtkomsten av virke, om avverkningen nu skall kunna stimuleras i 

överensstämmelse med de principer, vi ovan framhållit.» Och att till 

jämförelse ställa upp vad en fackman under märket —m yttrar i denna 

tidskrifts senaste decemberhäfte (några sidor efter dr KEMPES av tid- 

ningen åberopade uttalanden): »Timmerdrivningarna hava i ganska stor 

utsträckning börjat, tack vare den hittills ovanligt gynnsamma vintern. 

Men huru pass inskränkningar i beräknad avverkning skola komma att 

företagas är ännu ovisst. Inskränkning, och det i betydlig omfattning, 

måste ske, så mycket är visst. Men än så länge söka våra trävarubo- 

lag att, så långt det är möjligt, hålla allt i gång, för att ej arbetsbrist 

skall uppstå i högre grad än som ej kan undgaås.» 

Som ett bevis på storleken av avkastningen i lappmarksskogarna anför 

jägmästare CARLGREN några siffror från Råbergs byaskog i Fredrika revir. 

Inom 1914 års stämplingstrakt har han där med ledning av de märken, 

som vid skogsräkning hösten förut åsattes träden, gjort en beräkning 

av den årliga avtorkningen, vilken han funnit vara 2,; kbm. på har. Av 

egen erfarenhet vet jag hur svårt det kan vara att vid skogsräkningar 

förmå hantlangarna att »se upp», isynnerhet i slutna bestånd och å träd 

med högt ansatta kronor bliva de ofta ej varse att ett träd är torrt, 

förrän de skrapat i detsamma med märkjärnet. Då vid skogsräkningen 

a Råberg märkningen av träden verkställdes utan tanke på att den skulle, 

komma att ligga till grund för någon undersökning av avtorkningen 

torde man ha rätt att antaga, att samma misstag begåtts även där, och 

då därtill kommer, att stämplingen helt säkert förlades till den trakt, 

som med avseende på skogens tillstånd var mest i behov av avverkning, 

kan man knappast begagna ordet exakt i sammanhang med det an- 

vända sättet för bestämmandet av »den hastighet, varmed den gamla 

skogen i Norrland och speciellt Lappmarken avtorkar». Den funna 

siffran kan ej tillämpas på lappmarksskogarna i deras helhet, och att 

jägmästare CARLGREN vid angivande av den genomsnittliga avtorkningen 

för Råbergs skog, som dock i hänseende därtill tycks vara bland de 

sämst lottade, utan vidare sänker densamma till hälften torde nog sam- 

manhänga med en känsla av tvivel på det använda beräkningssättet. 

För att påstå att en ej obetydlig avtorkning årligen äger rum i lapp- 

marksskogarna behövs inga utredningar, den saken är tydlig ändå; vill 

man åter anföra användbara siffror, därför måste undersökningarna göras 

på säkrare grunder och i annan skala än ovannämnda. 

16 Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 19135. 
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Svårare än någon annan torde skogsstatstjänstemannen i sitt görande 

och låtande kunna bindas genom föreskrifter för alla tänkbara fall. 

Därför ställes han ofta inför uppgifter, som fordar att han fattar ett 

på hans personliga omdöme grundat beslut, eller, om man så vill, att 

han uppträder såsom domare. Det är icke blott en rättighet som 

lagens handhavare här har, det är även en skyldighet, som åligger ho- 

nom. Ett exempel kan klargöra detta: jag har att utföra en stämpling 

äå en hemmansskog, där ett bolag äger avverkningsrätten; jordägaren 

och bolagets ombud ha var sin önskan ifråga om stämplingens förläg- 

gande, och ur skoglig synpunkt finnes intet att invända mot någondera. 

Såvida jag icke väljer en tredje stämplingstrakt tillmötesgår jag då på 

grund av mina åsikter om äganderättsförhållandena jordägarens önskan 

och är därvid i min fulla rätt. Det är fullkomligt oriktigt att hänföra 

dylikt till bolagshat, det tror jag mig kunna försäkra, åtminstone så 

långt min erfarenhet om skogsstatstjänstemännen i Lappmarken sträcker 

sig. Vi ha icke varit med om den tid, som skapade detta ord och in- 

förlivade det med svenska språket och vi kunna döma uteslutande efter 

förhållandena, sådana som de nu äro. Den som har ögon att se med, 

och förmånen av en fri ställning, måste dock erkänna, att hade icke ut- 

syningslagen funnits, skulle Lappmarken i denna dag icke som nu varit 

befolkad och uppodlad, ty det är möjligheten att genom en jämn in- 

komst från sin skog kunna driva ett svagt jordbruk eller hoppet att i 

gott skick en gång återfå sin på avverkningsrätt sålda skog, som förmått 

mången att kvarstanna vid den fäderneärvda jorden. Även utsynings- 

lagen måste likväl följa med den allmänna utvecklingen, och i det av- 

seendet bör en kritik av densamma vara välkommen, men skall då vara 

en kritik, som är mera uppbyggande än nedrivande och som äger för- 

mågan av självkritik vid dess utövande. 

Örträsk i februari 1915. 
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Barrträdskvalstret, Paratetranychus 

ununguis Jac. 

Av IvAR TRÄGÅRDH. 

Bland de skadliga kvalstren torde man utan tvekan böra sätta de s. k. 

spinnkvalstren i främsta rummet. De äro spridda över stora delar av 

jorden och angripa en mängd av våra viktigaste kulturväxter. 

Ända till helt nyligen brukade man i allmänhet hänföra de spinnkval- 

ster man observerade till Zetranychus telarius L., den av LINNÉ från 

lindar beskrivna arten, vilket emellertid ej hindrat, att man också upp- 

ställt ett antal arter endast på så variabla karaktärer som färgteckningen. 

Under de senaste åren har likväl en revision av spinnkvalstren på- 

börjats av ZACHER i Tyskland, EWING i Förenta Staterna och av förf. 

i Sverige, i syfte att bringa reda i det kaos, vari den systematiska kun- 

skapen om djuren för närvarande befinner sig. Ehuru denna revision 

ännu blott är påbörjad, torde man dock redan nu kunna säga, att den 

visat, att om också vissa arter, t. ex. Tetranychus telarius äro mycket 

polyfaga, så finns det å andra sidan arter, som äro utpräglade specia- 

lister på en eller flera med varandra närbesläktade växter. 

Till dessa senare hör bl. a. barrträdskvalstret, Paratetranychus unun- 

guzs JAC., vilken enligt hittills gjorda erfarenheter är begränsad till barr- 

träden. : 

Arten har ej förut iakttagits hos oss, men mycket talar för att den 

är allmän och anställer åtskillig skada, vilken dock tillskrivits andra orsa- 

ker, emedan djuret, tack vare sin ringa storlek, undgått uppmärksamheten, 

Efterföljande rader avse att rikta vederbörandes uppmärksamhet på den 

samma, så att dess utbredning och ekonomiska betydelse i vårt land må 

bliva utredd. 

Barrträdskvalstren äro mikroskopiskt små, 0,:7—0,27 mm. långa djur, 

till färgen gröngula eller rödaktiga. Att här ingå på en närmare be- 

skrivning av dem torde ej vara nödvändigt, utan hänvisas intresserade 

till mitt samtidigt utgivna arbete »Bidrag till kännedomen om spinn- 
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kvalstren» (Medd. n:r 109 fr. Centralanst. f. försöksv. på jordbruksområdet. 

Entom. Avd. n:r 20. Stockholm 1915). 

Arten beskrevs 1905 i Tyskland, men dess skadegörelse har varit 

känd länge förut, ehuru den skrivits på det vanliga spinnkvalstrets konto. 

Den har där iakttagits på Picea excelsa, P. sitchensis och P. alcockiana. 

Hos oss har den iakttagits såväl på tall som gran och lärkträd samt i 

plantskolor även på Picea alba, P. sitchensis och P. engelmanni. De 

omständigheter, varunder den blivit funnen på 

tall- och lärkträd, visa, att den är endemisk hos 

oss och ej importerad från utlandet. 

I likhet med fruktträdskvalstret, P. pilosus, men 

i motsättning till det vanliga spinnkvalstret, är 

det hos barrträdskvalstret äggen som övervintra i 

springor på barken av grenarna. Äggen äro klot- 

runda och bjärt röda och på lärkträdet fästade 

vid basen av skotten och i fåror i barken (fig. 

1). De kläckas i början av maj, och sedermera 

torde enligt hittills gjorda observationer hos oss 4 

generationer hinna att komma till utveckling under 

sommaren. 

Utvecklingen påverkas hos spinnkvalstren i 

allmänhet i mycket hög grad av temperaturen, 

och vid värme kan den tid, som åtgår till en 

generation, nedbringas till hälften, så att följ- 

aktligen antalet generationer ökas. I vårt land 

synas barrträdskvalstren ej förrän i början av juli 

nå en sådan numerär, att deras skadegörelse blir 

märkbar; i varje fall är ingen skadegörelse känd 

Fig. I. Gren av lärkträd förrän vid denna tidpunkt. 

med NS bee Skadegörelsen sker så, att djuren med sina fina, 
Fek mkr. >< I (elter É 5 : - 

TRÄGÅRDH). till stiletter utbildade käkar genomsticka barren 

och suga i sig cellinnehållet. Resultatet blir, att först 

små ljusa fläckar uppstå och sedermera hela barren antaga en grågul-gul 

färgton och slutligen falla av. Vid starkare angrepp överdragas också 

de angripna delarna av en tät vit väv, som djuren spinna. 

Huru allvarliga de av barrträdskvalstret framkallade skadorna kunna 

vara, framgår bäst av V. TUBEUFS och JACOBIS skildringar. 

v. TUBEUF omtalar (N. Z. f. L.u. F., 1905, sid. 248), att i slottsträdgår- 

den i Karlsruhe manshöga sitkagranar voro tätt överdragna med dess 

spinntrådar och största delen av barren hade fallit av, resten voro brun- 

fläckiga. De värsta angreppen ha iakttagits i plantskolor och framför allt 
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i växthus. Sitkagranen synes vara den minst motståndskratftiga av gra- 

narna. v. TUBEUF omtalar också, att han mitt inne i skogen funnit 2—3- 

ariga granplantor skadade, vilket ju talar för, att kvalstret är endemiskt, 

ej infört med några utländska barrträd. 
Ännu svårare är den av JACOBI skildrade härjningen (1. c. sid. 239). 

Även i detta fall var det sitkagranar, som angripits. Dessa användas 

nämligen i de mera bergiga trakterna av Sachsen blandade med vanlig 

gran, för att de, med sina utomordentligt skarpa barr, skola minska den 

skadegörelse, som rådjuren anställa därstädes. 

På en lokal voro i en 6-årig kultur på 65 ar omkring 30 procent av 

sitkagranarna så svårt skadade, att de ansågos dödsdömda. Plantorna 

sågo förtorkade ut, och sjukdomen visade sig på så sätt, att årsskotten 

först gulnade, sedan blevo mer och mer kopparröda; barren torkade och 

föllo till slut av i massor, särskilt vid beröring, så att skottaxlarna ofta 

stucko upp alldeles nakna. I ett mera framåtskridet stadium av härj- 

ningen torkade också fjolårsskotten. 

Det måste emellertid framhållas, att vid samma tidpunkt en stark 

värmeperiod pågick, och V. TUBEUF framhåller, att denna i hög grad Dbi- 

dragit till skadans omfång, ty sitkagranarna äro vida känsligare för 

torka än andra granar. 

Från Sverige föreligga uppgifter om skadegörelse från Ranviks plant- 

skolor vid Båstad i slutet av juli 1914, då plantor av Picea excelsa, P. 

alba, P. sitchensis och P. engelmanni angrepos. Meddelaren, berr A. HELÉN 

skriver: »Förra året visade sig de först gula barren, då endast på FP. 

alba, men nu i juli ha vi funnit övriga arter angripna.» 

Ytterligare uppgifter lämnar P. OLSSON i Refteled (Jönk. 1.) den 28 

juli 1914: »Flera plantor av P. alba intill varandra äro röda och barren 

falla av. Plantorna äro 5—6 år gamla. Endast vissa fläckar äro an- 

gripna och då intill varandra. Jag har observerat det på flera platser.» 

Slutligen iakttogs den även sistlidne sommar vid Enebyberg n. om 

Stockholm på en omkring I m. hög granhäck, där angreppet likväl in- 

skränkte sig till att barren voro mer eller mindre fläckiga. 

Uppgifterna om barrträdskvalstret äro således ännu fåtaliga, men till- 

läggas bör, att detsamma i Stockholmstrakten påträffats både på lärk- 

träd och tallar. I båda de ovan omnämnda fallen trodde man plantorna 

vara angripna av svamp, vilket ju ej är förvånande, då det fordras nog- 

grann undersökning för att upptäcka de små kvalstren, för så vitt ej 

angreppet är så kraftigt, att deras spinnväv röjer skadegöraren. 

Medel. JACOBI använde grönsåpa till 5—10 delar vatten, varmed 

plantorna genomblöttes mellan två borstar, och resultatet därav var 

förträffligt; efter ett par dagar voro alla kvalstren döda. 
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Förf. använde vid Enebyberg bl. a. svavelkalkvätska 1 till 40 (21? Baumé), 

men djuren voro vid den tidpunkt, då skadan rapporterades, så säll- 

synta, att inga säkra resultat kunde vinnas, annat än det, att granarna 

ej skadades vid denna utspädning av svavelkalkvätskan. Emellertid har 

denna vätska mångenstädes, och även av förf. med framgång använts 

till sommarbesprutning mot spinnkvalster även i utspädningen 1 till 20, 

och antingen denna eller också såpvatten eller kvassia-nikotin, tillsatt 

med något gelatin (10—15 gr. på 100 lit. vätska) för att förhindra 

droppbildnaingen, torde vara ett verksamt medel mot barrträdskvalstret. 

Besprutningen bör ske på våren, så snart äggen kläckts, och genom 

undersökning under vintern, då de röda äggen äro lätta att varsebliva, 

bör det vara lätt att få upplysning om kvalstrens närvaro. 

På lärkträd däremot kan besprutning på bar kvist företagas, men enl. 

förf:s ock andras iakttagelser är ej svavelkalkvätska verksamt mot kvalster- 

äggen, varför karbolineum torde vara lämpligare. 

Skogsbrandsfrågan. 
Av OTTO HELLSTRÖM. 

I den diskussion, som på senare tider förts angående denna fråga, 

synes det som om i många fall en visserligen i och för sig betydelsefull 

sak, som dock är av andra ordningen, fått skymma bort huvudsaken. 

Man har koncentrerat sin uppmärksamhet på försäkringen mot skogs- 

brand ända därhän, att man synes fästa mindre betydelse vid det allra 

viktigaste, nämligen att skogseldarna böra förhindras och då de uppstått 

till sin omfattning inskränkas. 

Att det är förmånligt, om en skogsägare kan erhålla ersättning för 

den skada, han lidit genom skogseld, ligger ju i öppen dag. Men national- 

ekonomiskt sett måste detta hava en underordnad betydelse. Att skadan 

a skogen genom brand blir ersatt, betyder dock i stort sett endast en 

omflyttning av värde från försäkringsgivaren till försäkringstagaren, under 

det att den verkliga förlusten är ohjälpt och objälplig. Då man nu i 

sin iver att åstadkomma skogsbrandsförsäkring, vill införa obligatorisk 

och statslig försäkring, må allvarligen ifrågasättas, om man ej skjutit över 

målet. Att förslaget framkommit måste bero på missuppfattning av frå- 

gans betydelse. 

Att från det allmännas sida bör göras allt för att förhindra skogs- 

brand, eller att till det minsta möjliga inskränka skadan av skogsbrand, 



SKOGSBRANDSFRÅGAN. 247 

måste däremot vara för en var klart. Här gäller sålunda, att, utöver 

det stöd, som kan givas genom lagbestämmelser mot vårdslöshet vid 

handhavande av eld i skogen och för att underlätta släckning av redan 

börjad skogsbrand, staten bör bidraga till bevakning av skogarna under 

den brandfarliga årstiden. Befintliga brandtornssystem böra utvecklas 

och i vissa fall kompletteras med hållande av posteringar av eldsläck- 

ningsmanskap vid särskilt kritiska tidpunkter och i trakter, där större 

risker föreligga, exempelvis i närbeten av järnvägar. Rikstelefonnätet bör 

kostnadsfritt och på vilken tid av dygnet som helst få anlitas vid brand- 

tillfällen eller då särskild fara att brand skall uppstå är på färde. I 

allmänhet taget sålunda alla åtgärder, som prövas nödiga för ändamålet. 

För att återkomma till frågan om försäkring mot skogsbrand må upp- 

repas, att den av försäkringsinspektionen föreslagna obligatoriska brand- 

försäkringen förefaller om än välment dock olämplig. Något nödläge, 

som skulle betinga så pass ingripande förändringar i vanliga försäkrings- 

principer, föreligger helt säkert icke. En verkligen belysande statistik 

angående skogsbrandfrekvensen saknas som bekant. Det oaktat kan 

man djärvas påstå, att de av skogsbrand härjade arealerna ej äro större 

nu än förr utan sannolikt betydligt mindre. Att skogseldarna 1914 

väckt så stor uppmärksamhet, beror givetvis därpå, att de förekommo 

i tätt bebyggda trakter i mellersta Sverige, där så pass omfattande 

eldar som dessa äro så gott som okända. 

Att föreskriva obligatorisk försäkring av all skog ilandet med undan- 

tag för lappmarksskogarna och skogarna i Särna och Idre (varför ej 

även i dessa?) är liktydigt med införande av en ny skatteform. En var, 

som kan och vill vara sin egen assuradör, skall beskattas för att hjälpa 

dem, som ej vilja eller kunna stå sin egen risk. Varför ej då lika gärna 

föreskriva obligatorisk försäkring av gröda mot brand, hagelskade etc. 

Och för övrigt av all egendom, lös som fast. Nationalekonomiskt taget 

är den direkta skadan lika stor, vilken art av egendom som förstöres. 

Här kan visserligen anföras, att i vissa fall brandskadad mark kan för 

all framtid bliva oduglig för skogsbörd, till exempel i fjälltrakterna, 

och sålunda en skada genom skogsbrand svårare än annan brandskada. 

En smula underligt då, att just de trakter, där sådan skada kan åstad- 

kommas, blivit undantagna från den föreslagna försäkringen. Detta 

beror väl i själva verket därpå, att förslagsställarna innerst haft den 

känslan, att varje förlust genom skogsbrand i själva verket är oersättlig, 

och att särskilt för den indirekta skadan, då skogsmark blir helt förstörd, 

aldrig full ersättning kan tänkas. 

Man har anfört, att försäkringsobjektet skog är så säreget, och att 

skadan vid brand är större, medan skogen är ung och har föga realisa- 
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tionsvärde efter branden, än då den är äldre. På dessa grunder skulle 

premieutjämningen medföra särskilda svårigheter. Det torde dock vara 

tillåtet att tro på möjligheten av sådan utjämning. Våra försäkrings- 

män synas kunna knäcka andra svåra nötter i detta hänseende. Som 

exempel må anföras krigsriskförsäkring, stöldförsäkring etc. Åtminstone 

1 första fallet torde alla statistiska grunder saknas. Men icke förty har 

man lyckats finna premiesatser för krigsriskförsäkringen. Med det an- 

förda exemplet avser jag naturligtvis endast att framhålla den möjlighet 

för premieutjämning som för alla möjliga försäkringsformer borde kunna 

utfinnas. Frågan torde väl ytterst utmynna uti att försäkringsbeståndet 

blir tillräckligt stort. 

Brandförsäkring av skog bör kunna ske genom en svensk försäkrings- 

anstalt, men denna bör tillkomma på enskild väg. Och något tvång bör 

ej föreligga. Den skogsägare, som vidtager åtgärder att minska brand- 

faran och underlätta släckning av skogseld, har därigenom: erlagt pre- 

mier, som utgöra ett ytterligare skäl att taga egen risk. Och ej nog 

härmed, han har därigenom berett sina grannar en avsevärd fördel, som 

ej kan kvittas med mindre dessa utföra liknande åtgärder. 

Men först och sist må alla krafter sättas i rörelse för att på områden, 

där ännu otillräckliga åtgärder mot skogseldarna vidtagits, få ett fullt 

effektivt brandbevaknings- och släckningssystem till stånd. 
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IN MEMORIAM. 

Alma von Porat. 

23/ 8" + I1/ tr 1870 Te KOTA 

Allt sedan firman »Svenska Skogsfrökontoret, e. jägmästarne v. Porat 

och Schotte» bildats i Halmstad år 1900 var fru ALMA VON PORAT, 

född KRAMER, den bärande kraften i detta företag. Den stora utveck- 

ling denna firma mycket snart erhöll är 

till största delen hennes förtjänst. Hen- 

nes praktiska läggning och betydande 

arbetsförmåga, hennes sinne för affä- 

rer och utpräglade samvetsgrannhet, 

vilken är så viktig för att väcka förtro- 

ende just för en fröaffär, voro nog de 

djupaste orsakerna till denna affärs stora 

framgång. Så länge hennes make, läns- 

jägmästare ERNST VON PORAT förestod 

firman var ALMA VON PORAT genom 

de nämnda egenskaperna och genom sitt 

varma intresse för alla skogsfrågor ett 

ovärderligt stöd för honom. Vid hans 

helt plötsliga bortgång år 1907,' över- 

tog fru VON PORAT ensam skötseln av 

Svenska Skogsfrökontoret. Hon gjorde ej detta uteslutande i pekuniärt 

syfte utan i främsta rummet med tanke på att fullfölja det betydande 

intresse, som hennes man städse ådagalagt för att höja skogsfröaffären 

i syfte att tillhandahålla go skogsfrö. Under en långsamt tärande sjuk- 

dom arbetade hon ihärdigt för skogsfrökontorets uppehållande och hade 

den tillfredsställelsen att se detsamma —- trots konkurrensen från skogs- 

vårdsstyrelserna — gå mindre tillbaka än andra liknande fröfirmor. Helt 

säkert försvagades emellertid hennes motståndskraft mot sjukdomen på 

! Nekrolog i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1907, sid. 479. 
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grund af det myckna arbetet, och hon måste till slut överlåta affären 

mot en ringa ersättning till annan person år 1913. Samtidigt flyttade 

hon från Halmstad till sin födelsestad, Malmö. Hennes sjukdom tilltog 

emellertid alltmera, och den 1 maj 1914 slutade hon sitt svåra lidande. 

Genom skötseln av Svenska Skogsfrökontoret gjorde ALMA VON PORAT 

en kraftig insats i landets skogsvård, vilken insats i och för sig vore ett 

tillräckligt motiv för att denna tidskrift skulle bringa hennes minne i 

atanke. Men hon har också på annat sätt visat intresse för med skogs- 

vårdens idkare sammanhängande förhållanden. 

Det kapital, som hon lyckades samla genom sitt arbete, använde hon 

ej för sig och de sina. TI efterlämnat testamente har hon nämligen före- 

skrivit, att »ett belopp av tiotusen (10,000) kronor skall avsättas till en 

fond, benämnd /länsjägmästare Ernst von Porats donationsfond, av vilken 

fond den årliga räntan skall såsom pension tilldelas en därav i behov 

varande änka efter någon från Kungl. Skogsinstitutets högre kurs ut- 

examinerad person eller person med motsvarande utbildning, dock före- 

trädesvis den, som varit anställd vid skogsvårdsstyrelse. Därest änka, 

som kan anses vara i behov av pension, ej finnes, tillägges räntan kapi- 

talet, för att framdeles utgående pension må kunna bliva större». Fon- 

den skall omhändertagas och förvaltas samt pensionen utdelas av Svenska 

Skogsvårdsföreningen. 

ALMA VON PORAT hade tidigt, och då man minst anade det, förlorat 

sin man, och blev också den första länsjägmästareänkan. Hon kunde 

därför väl sätta sig in uti, huru bekymmersam tillvaron skulle kunnat 

te sig, därest hon ej ägt tillgångar att försörja sig och sina barn — 

för länsjägmästarna eller deras hustrur äro ju inga persionsförhållanden 

ännu ordnade. Denna tanke blev för henne drivfjädern till den av henne 

stiftade fonden. Sin vanliga oegennytta trogen ville ALMA VON PORAT 

ej fästa denna donation vid sitt eget namn utan har genom dess be- 

nämning i stället velat hugfästa sin makes minne. 

ALMA VON PORAT efterlämnar en son, Raoul, och tvenne döttrar, Elsa 

och Anna-Greta. Utom dessa sörja henne djupt åldrig moder, en stor 

släkt- och vänkrets samt det stora antal skogsmän, som gästat det säll- 

sport solljusa von Poratska hemmet i Halmstad. 

Dessa rader torde för den oinvigde visat, att med ALMA VON PORAT 

bortgick en nobel och storslagen kvinna. Till dessa utmärkta karaktärs- 

egenskaper slöt sig en framstående representationsförmåga med det mest 

behagfulla och rättframma väsen. Hennes minne skall genom den vackra 

donationen ytterligare bliva bevarat av skogens vänner i kommande tider. 

G. SCH. 
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Olof Josef Joachimsson. 

FEN TSAS To SA TBRONS 

Åter har en man av gamla stammen ur skogsstatens led ryckts bort. 

F. d. jägmästaren i Transtrands revir O. J. JOACHIMSSON avled nämli- 

gen söndagen den 14 februari i Särna 69 år gammal. 

OLOF (»Olle») JOACHIMSSON, son af kronofogden ANDERS JOACHIMS- 

SON och hans maka SOFIA ÖLANDER, föddes den 25 dec. 1845 i 

Orlunda socken av Östergötlands län, antogs 1865 som elev vid K. 

Skogsinstitutet, därifrån han utexaminerades 

1867, förordnades som extra överjägare i 

Östergötlands län den 22 juli samma år, 

tjänstgjorde sedan som tjänsteförr. och t. f. 

jägmästare i Finspångs revir, till dess han 

den 29 sept. 1876 utnämndes till jäg- 

mästare i Särna revir inom Kopparbergs 

län. Vid Särna revirs uppdelning i nu- 

varande Särna och Transtrands revir år 

1000. valde J. Transtränds revir. Den 2 

april 1909 avgick J. med pension på grund 

av sjukdom. 

Få äro förvisso de tjänstemän, som mera 
Hager an J. stått på sin post, och som 

under hela sin långa tjänstgöring så få 

gånger avlägsnat sig utom sitt revirs 

gränser. Det berättas t. o. m., att under de 20 sista åren av sin 

levnad J. icke någon gång varit utom reviret. Han blev Särnabo till 

liv och själ. Den friska fjälluften här uppe höll honom oemotstånd- 

ligt fängslad i sin närhet, och sommarens skogsförrättningar hade 

knappast hunnit avslutas, förr än han, då jakttiden var inne, skyn- 

dade upp till sina kära fjäll, till jaktmarker och fiskevatten, ofta då 

i sällskap med den framstående jägaren, f. d. överjägmästaren 

TH. HAHR. JOACHIMSSON var nämligen en verkligt god jägare och 

skicklig skytt, som mången gång försåg sitt hus med mer vilt än som 

behövdes. Som en egendomlighet kan framhållas, att J. själv sällan 

smakade det vilda, han sköt. Det var jakten som sådan i förening med 

det härliga livet ute bland skogar och fjäll, som tjusade; bytet och dess 

användning var av mindre betydelse. Men som så ofta är fallet med 

skogsmannen under ungdomsåren, så var det även med J. — jaktivern 

och medvetandet att vara frisk och stark kom honom att vårdslösa och 
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överanstränga sin egen kropp. Första bästa granbuske var ofta hans 

sängkammare i ur och skur efter svettig, tröttsam skogsförrättning eller 

ansträngande jakt. Sådant kommer dock förr eller senare surt efter. 

Så också för J. Redan under senare åren av tjänstgöringstiden tog 

den länge lurande reumatismen skoningslöst ut sin fordran av den förr 

så kraftiga kroppen. Det blev allt värre för varje år, och på sistone 

blev rullstolen den gamle jägarens enda användbara fortskaffnings- 

medel. J:s alltid käcka oförbränneliga humör förnekade sig dock 

aldrig, och tack vare detta, samt måhända även allt mer minskad min- 

nesförmåga, kunde han tålmodigt bära sitt hårda öde, till dess han nu 

lugnt och till synes utan plågor somnade in i den sista långa vilan och 

blev befriad från sin rullstol, som väl dock mången gång måst fram- 

kalla tankar, bittrare måhända än vi utomstående kunnat föreställa oss. 

JOACHIMSSON var som skogsman ytterligt samvetsgrann samt sökte 

alltid efter bästa förmåga till punkt och pricka utföra sina tjänsteålig- 

ganden. Den »moderna», mera rationella skogsskötseln hade J. svårt 

att förlika sig med. En stämpling borde t. ex. under alla förhållanden 

enligt J:s mening omfatta endast de värdefullaste träden, ty genom ut- 

gallring av till följd av Peridermium eller röta o. d. skadade träd sänk- 

tes ju vid försäljning medelpriset per träd och »sådant skall man noga 

akta sig för!» Alla yngre jägmästare, som misstänktes hysa »moderna» 

åsikter, kallades av J. gemenligen »unghinkar», en benämning som sär- 

skilt assistenterna nog fingo vidkännas emellanåt. J. kunde lätt brusa 

upp, och det berättas, att han under pågående stämpling i hettan kunde 

med barsk stämma ålägga t. ex. kronojägarna att »stanna, så jag 

hinner få korn på dig och skjuta dig» o. s. v., om stämplingen t. ex. 

ej skedde med nog urskillning. Men alla kände »Jockum>, och alla 

visste, att det ej var så farligt, som det lät. Hans goda hjärta förne- 

kade sig aldrig, och allt var snart lika gott och väl igen. Dylika små 

uppträden voro mången gång efterlängtade som litet välbehövlig om- 

växling under långa enformiga stämplingsdagar och bidrogo ofta till 

att hålla manskapet vid gott humör. 

Bland allmänna uppdrag, som kommit J. till del, må nämnas, att han 

år 1887 utsågs till fullmäktig för delägarna i civilstatens pensionsinrätt- 

ning; vidare var J. ett flertal år landstingsmannasuppleant, varjämte 

han innehade en del andra kommunala förtroendeuppdrag. J. förvaltade 

dessutom en följd av år Särna sockens besparingsskog. 

Av yttre utmärkelser innehade J. sedan 1 dec. 1898 vasaorden. 

Sedan den 24 juni 1879 var J. gift med INGEBORG SOFIA MURELIUS 

och hade med henne två söner och en dotter. 

Liksom JOACHIMSSON inom den kår, han tillhört, kommer att saknas 
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som en enkel, rättfram samt vänfast och god kamrat, så skall ock min- 

net av »Jockum» länge fortleva inom särskilt särnabygden, där han för 

sitt enkla, flärdfria väsen och sitt varmhjärtade sinnelag tillvunnit sig 

allmänhetens kärlek och tillgivenhet. Otaliga äro historierna om »gub- 

ben Jockum>, och länge, länge än skola de förvisso cirkulera här uppe 

i övre dalabygden. ANSE 

SKOGSPOLITISKA INLÄGG. 

Rättelse i Domänstyrelsens utlåtande angående 

Riksdagens revisorers uttalanden i vad angår 
Oo 

hushållningen å statens skogar. 

Till KONUNGEN. 

Sedan jämlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga remiss den 1 december 1914 
domänstyrelsen den 18 sistlidne januari avlämnat underdånigt utlåtande i an- 
ledning av vad Riksdagens revisorer 1 berättelse över granskning av statsver- 
kets jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning år 1913 
anfört angående domänstyrelsen, har det befunnits, att den till styrelsens un- 
derdåniga utlåtande hörande bil. 8 blivit felaktigt uppställd, beroende på miss- 
förstånd vid utav vederbörande skogstjänstemän avlämnade uppgifter. 

Efter det att nya uppgifter härom infordrats från vederbörande överjäg- 

mästare och ny tablå uppställts, får domänstyrelsen härmed i underdånighet 

överlämna sålunda ändrad bil. 8. 
I samband härmed får styrelsen i underdånighet meddela, att i styrelsens 

underdåniga utlåtande såsom det till trycket befordrats uti Riksdagens reviso- 
rers berättelse insmugit sig några mindre fel, beroende antingen på rena 
tryckfel eller ock på felskrivning vid utlåtandets utskrift, vilka fel styrelsen 

tillåter sig härmed för rättelse angiva. 
Å sidan 672,! rad. 18 nerifrån står 29, skall vara 89. 

ET LENS 8 » » ordinarie, skall vara ordinär. 
» Sr SOA AN » » 1900, skall vara 1909. 

Stockholm den 4 mars 1915. 

Underdånigst: 

KARL FREDENBERG. 

TH. HERMELIN, 

Martin Rasch. 

Sid. 40 i Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. Bil. I. 

Rätt i tidskriften. 
Sid. 107 i Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. Bil. I. Red. | vw 
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Bilaga 

Uppgift å de under nedanstående år inom de tre nordligaste över 

8. 
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TRÄVARUMARKNADEN. 

Marknaden påverkas fortfarande av den tyska kontrabandsförklaringen och 
rådande ovisshet huruvida denna kommer att upphävas eller icke. Åtskilliga 
säljare vilja ogärna göra affärer med England på grund av kontrabandsför- 
klaringen och föredraga att sälja till neutrala länder. Förklaringen härtill lig- 
ger givetvis däruti, att affärerna med neutrala länder erbjuda större säkerhet 
för varans uttagande i behörig tid än de engelska affärerna. Visserligen inne- 
hålla nu så gott som undantagslöst kontrakt med engelska köpare den bestäm- 
melsen att, om varan ej är avhämtad två månader efter bestämd leveranstid, 
den dock skall betalas, men häri ligger likväl ej, vad som under alla förhål- 
landen är mest önskligt för säljaren, nämligen att varan i rätt ordning avhäm- 
tas. Sker ej detta, kan givetvis 1 sinom tid en stockning i rörelsen inträffa, 
om brädgårdarna bliva överfylda. 

Att tala om priser är för närvarande i själva verket meningslöst. Vid de 
affärer som göras, variera priserna synnerligen avsevärt. Vissa säljare äro 

pessimister och taga vilka priser som helst, andra hava en mera ljus syn på 
tingen, notera därefter och lyckas också i åtskilliga fall att driva sina priser 
igenom. Givet är emellertid att en del försäljningar till vad pris som helst 
redan haft en nedslående inverkan på såväl köpare som säljare. Och man 
har svårt att förstå dem, som vilja taga så pass låga pris som £ 11.10/ — 
för 3 X 9 furu III och £ 9.7/6 för 7” furubattens etc., vilket skett för en del 
överbottensmärken. 

Affärer på Tyskland förekomma då och då. Därvid hava en del säljare 
lyckats genomdriva, att kursen på mark bestämmes till 89 öre, under det 
andra ej lyckats få kursen bestämd. Här är emellertid ett nödvändigt för- 
siktighetsmått att vidtaga. Med nu gällande kurs, då marken är värd 83 å 
84 öre blir följden, att ett i mark noterat pris f. n. ger 10 å 12 kr. mindre 

pr standard än under vanliga förhållanden. Och samtidigt äro tyskarna ej 

benägna att betala några förhöjningar i tjolårspriserna. 
Huru olika prisidéerna kunna vara, framgår därav, att då våra avlastare 

börjat försäljningskampanjen med de i en föregående rapport omnämnda pri- 
serna, eller bland annat för 3 X 9 furu III £ 12.10/ —, så började Arkangelsk- 
exportörerna med ett pris för motsvarande dimension och kvalité av £ 13.10 — 

och en del avlastare därstädes hava senare höjt till £ 14.—. Då under van- 
liga förhållanden Arkangelsplankorna bruka ligga ett pund under i pris, är 

ju detta ett bevis för att dessa avlastare anse sig hava möjlighet att till sin 
förmån utnyttja den omständigheten att Östersjön är stängd. 

Vid de verk, där timmer finnes i lager, pågår sågningen i för årstiden 
vanlig utsträckning. Ett rätt stort antal lida emellertid brist på timmer och 

deras sågning ligger nere. Det torde därför vara ganska troligt att föv.- 
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lagren, oaktat mera virke än vanligt ligger över från föregående år, ej bliva 
större än normalt. 

Timmeravverkningarna, vilka länge försenats av det ideliga snöandet, där- 
hän att vid februari månads utgång näppeligen mera än 60 2 av beräknad 
avverkning kommit ut, hava efter tövädret i början av mars tagit ny fart. Efter 
allt att döma kommer någon minskning i vinterns beräknade timmerfångst 
därför ej att inträda. 

Pa I 915. —M., 

Just innan tidskriften presslägges ingår den glädjande underrättelsen, att 
möjlighet för export av sågade och hyvlade trävaror från östersjöns hamnar 
ånyo förefinnes. 
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NOTISER. 

Kommitté för skogsbrandförsäkringsfrågan. Vid Svenska Skogsvårds- 
föreningens årsmöte den 16 mars 1915 fick Föreningens styrelse i uppdrag 

att utse en kommitté för skogsbrandförsäkringsfrågans utredande. På grund 
av detta uppdrag har styrelsen vid sammanträde den 18 mars utsett följande 

personer: ledamoten av Riksdagens första kammare, auditör HUGO FAHLÉN, 
byråchefen i Domänstyrelsen, friherre TH. HERMELIN, fil. dr FRANS KEMPE, 
överdirektören i försäkringsinspektionen O. J. G. LAURIN, ordföranden i Jön- 
åkers häradsallmännings styrelse, godsägaren GUSTAF SEDERHOLM, ledamoten 
av Riksdagens andra kammare, hemmansägaren J. STRÖM i Transtrand och 
bruksägaren, greve HENNING WACHTMEISTER (sammankallande). Som supple- 

anter ha samtidigt utsetts disponenten AXEL SAHLBERG, hemmansägaren HANS- 

SON i Bringåsen (Jämtland) samt ryttmästaren A. WALLENBERG. 

Skogsförsöksanstaltens treårsmöte. Det vart tredje år återkommande 
sammanträdet för överläggning i frågor rörande skogsförsöksanstaltens arbeten 
med hänsyn till den praktiska skogsvårdens krav och sättet för dessa arbetens 
utförande äger rum den 12 och 13 april 1915. Till detta sammanträde har 

anstaltens styrelse förutom skogshögskolans professorer kallat följande sak- 
kunniga, nämligen disponenten f. kaptenen B. A. DE VERDIÉR, jägmästaren 

AND. HOLMGREN och disponenten, förre jägmästaren Gösta KUYLENSTIERNA. 

Till statsverket inflytande skogsmedel under år 1915 ha beräknats 
komma att uppgå till 18,538,605 kronor fördelade på de olika distrikten på 
nedanstående sätt: 

TEE FIS Tan SS RATE AS AA BOR ISO EN 2,048,904 kr. 
Skellefteå distrikt 200075 LONE 
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UPPE ATLAS BUT RR od oo vol eneses a SE ISR ANNA a va Sd SARA er 3,27.3,010 "kr. 

NICI SENOfE Ian CS" CAS trit: ds vuskvss susse ars 2,018,165 
(CEN DN Fa bör i ro BASE Ne BE RR År sn se 314750 

BOTA SLAG StIStELKTtet: > sssvustedn Reed ve rer rna VINN SSSAN SENS 1,486,800 
BjUTfOr SE RrODODALK ov gsvespec res sär vs ar snåna ss RR kl 120,000 >» 

KENS ERA CIS SLK BETS od oa SA vare rn ar aa os REA 340,000 >» 

Västra > DAR 1 JG GRADE rr FIL ARD NIE TE INRE stäng 958,540 

STEN EtaXa Krggo Ga rd ARNERI EN op LE 1,154,798 

STÖT LON Sp RR drar ERASSA SPARE Rae 587,220 

De extra jägmästarnas förbund hade den 15 mars sin årssammankomst 
i Kungl. skogsinstitutets tekniska lärosal. Förutom en del föreningsangelägen- 
heter förekom därvid till behandling frågan om åvägabringandet av enhetligare 
principer vid uttagandet av de traktamentsersättningar, som tillkomma förrätt- 
ningsmännen vid utsyningar åt enskilda inom Norr- och Västerbottens läns 
kustland 

Till ordförande efter jägmästare D. af Waåhlberg, vilken på grund av 
vunnen befordran till ordinarie tjänst utträtt ur förbundet, valdes ledamoten 
av riksdagens andra kammare, e. jägmästaren O. E. Holm. Till sekreterare 
efter e. jägmästaren E. Hedemann-Gade, vilken avsagt sig detta uppdrag, 
valdes e. jägmästaren Nils Schager samt till ledamot i styrelsen efter skogs- 
ingenjören Tell Grenander extra jägmästaren Einar Hammarstrand. Till leda- 
mot av organisationskommittén valdes biträdande jägmästaren Harald Sjöberg. 

Skogsvårdsföreningens exkursion 1915 är planlagd till förra hälften 
av juni månad. Bland andra skogar kommer kronoparken Omberg att be- 
sökas. Styrelsen har nämligen tänkt sig, att de flesta forna elever från Om- 
bergs skogsskola skulle vilja samlas där i år, då sista kursen för inträde till 
skogsinstitutet är anordnad. Kronoparken Omberg erbjuder också numera 
betydande intresse, sedan den på senare åren helt genomgallrats. Närmare 
meddelande om exkursionen kommer att lämnas i ett följande häfte. 



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 1915. H. 3. 

Yttranden över den föreslagna rikstaxeringen. 

I. Styrelsen för skogshögskolorna och Statens 
skogsförsöksanstalt. 

Till Konungen. 

Genom nådig remiss av den 29 juni 1914 har styrelsen för Statens skogs- 
försöksanstalt ävensom för den blivande skogshögskolan anbefallts att avgiva 
utlåtande i anledning av det förslag om en taxering av Sveriges samtliga 

skogar, som framställts utav den för uppskattning av Värmlands läns skogars 
virkeskapital, tillväxt m. m. den 31 augusti 1910 av Eders Kungl. Maj:t till- 
satta kommissionen. 

Styrelsen har inhämtat yttrande i detta ärende dels från lärarekollegiet vid' 
Skogsinstitutet dels ock från föreståndaren för skogsavdelningen vid Statens 
skogsförsöksanstalt, vilka yttranden här biläggas. 

För egen del får styrelsen anföra följande: 
Det arbete, som genom kommissionen nu slutförts, har haft till uppgift att 

utröna, huruvida med användande af den s. k. linjetaxeringsmetoden en så 
tillförlitlig uppgift rörande skogsförhållandena i Värmlands län stode att vinna, 
att en undersökning av hela landets skogar skulle kunna förordas till utfö- 
rande med användande av denna metod eller de modifikationer av densamma, 

som under arbetet i Värmland visat sig erforderliga. 
För att utröna metodens tillförlitlighet hava de under arbetet utvunna re- 

sultaten av kommissionen gjorts till föremål för en kontroll, som utförts med 
tillhjälp av sannolikhetskalkylen. Genom denna kontroll anser sig kommissionen 
hava ådagalagt, att de genom taxeringen erhållna uppgifterna rörande ägoslagens 

fördelning samt virkesförrådets storlek och tillväxt äro i anmärkningsvärd grad 
noggranna och att linjetaxeringsmetoden kan förordas till användning vid upp- 

skattning av dessa förhållanden å större områden. Ett försök att på samma 
sätt uppskatta det under året närmast före taxeringen uttagna avverkningsbeloppets 

storlek har däremot av skäl, som kommissionen angiver å sid. 197 1 sitt be- 
tänkande, lämnat otillfredsställande resultat. 

För styrelsen har det nu närmast gällt att söka visshet om, att det mate- 

matiska underlaget för arbetets utförande ej kunde bliva föremål för några 
anmärkningar från teoretiska synpunkter och att det sålunda vore ej blott till- 
förlitligt utan även behandlat efter erkänt riktiga vetenskapliga metoder. I 

sådant syfte har styrelsen anhållit, att professorn vid Stockholms högskola I. 
FREDHOLM ville uttala sig i frågan, och har denne till svar å hänvändelsen 
uttalat följande: (se sid. 270.) 

Då undersökningsmetoden sålunda lärer få anses tillförlitlig för utredande av 
de flesta frågor, som kommissionen haft att besvara, så torde det nu närmast 
vara att överväga, huruvida en uppskattning av landets samtliga skogar i dessa 
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avseenden, d. v. s. i fråga om ägoslagens fördelning, virkestillgångens storlek, 
tillväxt och beskaffenhet kan anses vara önskvärd, även om en tillförlitlig 
uppgift om avverkningsbeloppet ej kan under samma förrättning erhållas. Denna 
fråga torde obetingat böra besvaras jakande så mycket hellre som, efter vad 

nedan skall visas, man kan hysa grundad förhoppning, att en tillförlitlig känne- 
dom om avverkningen skall kunna på andra vägar erhållas för den taxeringen 
motsvarande tidsperioden. 

Skälen för sitt tillstyrkande av den s. k. rikstaxeringens utförande får sty- 
relsen nu i korthet angiva. Främst torde det då böra framhållas vikten utav 

att våra förnämsta exportindustrier, sågverken, trämassefabrikerna och snickeri- 

erna, erhålla en på verklig undersökning grundad kännedom om den råvaru- 
tillgång, som kan stå till deras förfogande inom skilda delar av landet. Aven 
för vår järnindustri äger det betydelse att lära känna storleken av de virkes- 

tillgångar, som lämpligen kunna användas för framställande av de för vår 
tackjärnstillverkning nödvändiga träkolen. Endast om man berett sig tillfälle 
att överblicka skogstillgångarna, kan industrien avpassas efter deras storlek 
och tillväxt och därigenom bliva fotad på sunda förutsättningar. Då detta 
bör anses såsom ett statsintresse av stor vikt, ligger endast i denna omstän- 
dighet en anledning att förorda rikstaxeringens utförande. Genom de resultat, 
som den giver, kommer ett säkert underlag att vinnas för en framtida mål- 
medveten skogspolitik såväl från statens som den enskildes sida. Inom om- 
råden, där förhållandena äro gynnsammare än vad som eventuellt förmodats, 
kan skogarnas tillgodogörande ske i ökad omfattning; där de åter äro mindre, 
kunna åtgärder däremot vidtagas. Men för att dessa åtgärder skola vara väl 
avvägda, måste de vara grundade på det sakliga underlag, som endast en 
objektiv undersökning kan skänka. 

En närmare kännedom om skogstillgångarnas fördelning äger ock betydelse 
för ordnande av många kommunikations- och transportfrågor. 

Genom kunskap ej blott om det nuvarande förrådets storlek utan även om 

de framtida produktionsmöjligheterna erhålles i många fall grundlaget för en 
beräkning av det ur ekonomisk synpunkt lämpligaste sättet att lösa månget 
problem av hithörande art. Ett rätt svar på de frågor, som vid sådana ut- 
redningar framställa sig, betyder också ett rationellt tillvaratagande av våra 
ekonomiska utvecklingsmöjligheter. 

Redan de nu omnämnda fördelarna av en rikstaxering anser styrelsen inne- 

bära tillräckligt vägande skäl att förorda densamma till utförande, och då de 
beräkningar, som verkställts för utredande av kostnaden för arbetets fullbor- 
dande under sex eller tio år (betänkandet sid. 222 och följ.) visa en jäm- 
förelsevis ringa höjning för kostnadssiffran 1 förstnämnda fallet, så håller sty- 
relsen för sin del före, att detta alternativ bör obetingat föredragas. Skulle 
Eders Kungl. Maj:t emellertid finna, att statsverket under nu rådande förhål- 
landen ej bör betungas med den utgift, som — vare sig arbetet planeras till 
utförande under sex eller tio år — bleve följden av ett beslut i ärendet vid 

pågående riksdag och arbetets påbörjande under år 1916, så vill styrelsen 
dock framhålla, hurusom vissa arbeten, för vilkas utförande endast mycket 

måttliga utgifter torde erfordras, redan nu kunde med fördel påbörjas. 

Styrelsen har redan omnämnt, att den kommission, som haft åt sig upp- 
draget att leda taxeringen av Värmlands läns skogar, även ville söka svar på 
frågan om avverkningens storlek under året närmast före taxeringsarbetets ut- 
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förande, men att den använda taxeringsmetoden på grund av en del praktiska 

svårigheter visade sig ej lämpligen kunna användas för att utreda detta spörs- 
mål. Kommissionen föreslår nu att i stället en av 1905 års statistiska kommitté 
föreslagen metod skulle vidare utvecklas och undersökas. Enligt detta förslag 
skulle skogsaccislängderna användas och bearbetas, för att man skulle erhålla 

kännedom om det virke, som försäljes, och skulle husbehovsförbrukningen 
liksom ock storleken av den avverkning, som lagenligt må försäljas utan 
att behöva deklareras fastställas genom lokalundersökningar. - Kommissio- 
nen framhåller och motiverar, att lokalundersökningar av förhållandet mellan 

avverkat och för accisdeklaration uppmätt virke borde utföras, för att man så- 
medelst skulle finna relationstal mellan den avverkade och deklarerade kubik- 

massan. Samtidigt borde även beräkningar göras angående de virkesmängder, 
som genom självgallring med flera i samband med skogens liv stående för- 
hållanden normalt gå förlorade. Om därjämte undersökning angående hus- 
behovsförbrukningen bleve noggrant utförd, borde sådana siffror rörande av- 
verkningen erhållas, att de kunde tjäna till ledning för bedömande av vår 
skogsskötsels ställning och utvecklingsriktning. 

Enligt styrelsens mening torde det vara möjligt att på denna väg erhålla 
material för de ifrågasatta beräkningarna. Men innan metoden tages i bruk 

för undersökningar i större omfattning och sådana av den betydenhet, att de 
avse bestämmande av hela landets avverkning, bör den utprövas för mindre 

områden. Man kan därunder genom försöksundersökningar förvissa sig om, 
huru undersökningsarbetet bör läggas för att kunna med minsta kostnader 
utföras på samma gång som det lämnar ett nöjaktigt resultat. Det synes sty- 
relsen vara av allra största betydelse, att resultatet av denna undersökning 
föreligger, innan det stora taxeringsarbetet tager sin början. Det låter näm- 
ligen tänka sig, att man under detta förberedande arbete finner, att man kan 

under det efterföljande stora taxeringsarbetet utföra en del mätningar, vilka 
göra det lättare att finna de relationstal mellan avverkat och accisdeklarerat 

virke, som man söker, En sådan förberedande undersökning som den nu 

ifrågasatta bör enligt styrelsens förmenande lämpligen förläggas förnämligast 
till Värmland, men i mån som behov därav visar sig, även till andra orter. 

Då ett sådant arbete, som det nu föreslagna ej förut utförts, är det synner- 
ligen vanskligt att angiva kostnaden för detsamma. Vilken omfattning mät- 
ningar och andra arbeten 1 skogen ävensom andra undersökningar exempelvis 

genom utfrågande av ortkunniga män böra erhålla, för att resultatet av de- 
samma skall kunna antagas vara representativt för större områden, är ej möj- 
ligt att endast genom teoretiska utredningar fastslå, utan måste genom prak- 
tiska prov utrönas. Man torde böra utgå från att det överlämnas till en 
kommission av två eller tre personer, av vilka åtminstone en respektive två äro 
fullt förtrogna med mätningsmetoden vid den inrikes handeln med skogsprodukter. 

Den redan framhållna svårigheten att bedöma, huru långt undersökningarna 
1 såväl det ena som det andra hänseendet bör drivas, för att man skall kunna 

äga rätt att generalisera de erhållna resultaten, gör, att styrelsen endast med 
stor tvekan kan föreslå det belopp, som torde för ändamålet erfordras. Det 
vill emellertid synas styrelsen, som om ett anslag av 10,000 kronor borde 
vara tillräckligt för undersökningarnas utförande, men torde detta belopp böra 
begäras såsom förslagsanslag. 
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Under den förberedande behandling, som detta ärende undergått, hava 
en del förslag till modifikationer uti undersökningsmetoden framkommit. Några 
av dessa anser sig styrelsen böra i detta sitt yttrande beröra, så mycket hellre 

som de stå i; samband med det mera vetenskapliga grundlaget för hela den 
föreslagna rikstaxeringen. 

Av Västerbottens läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott har föreslagits, 
att Västerbottens och Norrbottens läns skogstillgångar ej skulle bliva föremäl 
för uppskattning enligt kommissionens program. För dessa läns lappmarks- 
skogar i enskild ägo, vilka i fråga om rätten till deras disponerande löde 
under den s. k. utsyningslagen, funnes, menar man, undersökningar rörande 
virkesförrådet. I kustlandet vore även dylika verkställda på den del av en- 
skildas skogar, för vilken en med den för lappmarksskogarna liknande lag- 
stiftning vore gällande, Öfriga enskildas skogar inom denna del av länen vore, 
vare sig de tillhörde bönder eller bolag, underkastade en lika behandling 
rörande större delen av sitt virkesförråd, vilket för många bolagsskogar vore 
undersökt. Vad kronans skogar anginge, vore de antingen redan nu taxerade 

eller komme att snart bliva det. Ur alla dessa taxeringshandlingars siffror 
skulle kännedom om länens sammanlagda skogstillgång kunna vinnas. 

Styrelsen delar ej den uppfattning, som fått ett uttryck i här refererade ut- 

talande. Visserligen må antagas, att statens skogar inom ifrågavarande båda 
län skola inom omkring fem år vara taxerade efter enhetliga grunder till en 
minimidimension av 10 centimeter vid brösthöjd. Beträffande de enskildas 
skogar därstädes äro de utförda undersökningarna företagna under en lång 
tidsperiod och i följd därav mindre enhetliga samt dessutom många gånger 
mycket ofullständiga. I fråga om virkesförrådets storlek utgå de sålunda ofta 
från en rätt hög minimidimension — 21 å 25 cm. vid brösthöjd. Där detta 
är fallet, saknar man alltså varje kännedom om den i förrådet ingående 
ungskogens massa, vilken är av alldeles fundamental betydelse för den svenska 
skogens framtid. Avsevärda förråd av äldre skog av dimensioner lägre än 
den vid föregående taxeringar upptagna minimidimensionen bleve ej heller 
medtagna. Kännedom om dessa senare förråd är emellertid av betydelse, då 
de utgöra ett av huvudmomenten i den förda diskussionen angående den av- 
verkningspolitik, som kan böra drivas. Då taxeringarna verkställts å mycket 
skilda tider, och då de därefter uttagna virkesbeloppen ej kunna angivas, så 
kan omöjligen någon säker föreställning erhållas om storleken av det nuva- 
rande virkesförrådet. En uppgift därom blir så mycket svårare att anskaffa, 
som de gjorda taxeringarna av virkesmassan i de allra flesta fall ej varit för- 
enade med undersökningar angående denna massas tillväxt. Vad vidare an- 
går markens bonitering, vilken kan bliva grundläggande för beräkningar an- 
gående den blivande avkastningsmöjligheten och därför har ett framträdande 
rum i kommissionens program för rikstaxeringen, så har en sådan först under 

de senare åren börjat att mera systematiskt genomföras vid uppskattning av 
skogar uti nu ifrågavarande län, men dessa undersökningar äro ännu för få 
för att kunna generaliseras. Styrelsen är ej heller övertygad om riktigheten 
i den uttalade meningen, att virkesförrådet å sådana enskilda skogar å kust- 
landet, vilka ej stå under utsyningstvång, skulle kunna med önskvärd grad av 
noggrannhet beräknas efter förhållandena å det jämförelsevis ringa antal, som 
verkligen varit föremål för uppskattning, och som, enligt vad styrelsen tror 
sig veta, nästan uteslutande äro belägna i Västerbottens län. Det må i övrigt 
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antecknas, att dessa taxeringshandlingar äro privat egendom, vadan det ej 
kan med visshet sägas, att de äro tillgängliga. 

Såsom slutomdöme om det nu berörda förslaget får styrelsen uttala, att en 
i önskvärd grad noggrann kännedom om de båda nordligaste länens skogar 
icke kan vinnas på den väg, som det anvisar, varför styrelsen anser sig böra 

hemställa, att avseende vid detsamma ej måtte fästas. 
Av skogsvårdsstyrelsen i Kalmar läns södra landstingsområde har föreslagits, 

att taxeringen i vad den angår Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Södra 

Kalmar län med Öland samt Gottland ej skulle utföras i linjer utan genom 
utläggande av provytor, varigenom ett vida tillförlitligare resultat skulle kunna 
erhållas. 

Styrelsen hyser för sin del alldelas motsatt mening. Otvivelaktigt kan 
genom undersökning av spridda provytor kännedom erhållas om skogsförhål- 
landena å en viss trakt, men en oeftergivlig förutsättning härför är, att prov- 
ytorna bliva fördelade på olika skogstrakter i samma förhållande som dessa 
trakter utgöra delar av hela området. Takttages ej detta, blir resultatet av 
beräkningarna missvisande. Metoden förutsätter sålunda mycket noggrann 
kännedom om skogsförhållandena å den trakt, som skall undersökas. Genom 
ett välutlagt system av »linjer», som ju ej äro annat än provytor, fördelade 
utan att det personliga tycket fått göra sig gällande, har man större utsikt 
att i rätt proportion träffa olika markslag, skogstyper o. s. v. Då förslaget, 
efter vad av det anförda torde framgå, innebär en försämring utav det av 
kommissionen föreslagna tillvägagångssättet, anser styrelsen sig böra bestämt 
avstyrka detsamma. 

Östergötlands läns skogsvårdsstyrelse har föreslagit, att rikstaxeringen ej 
skulle hänföra sig till de olika länen. En uppdelning av landet på sådant 
sätt, att taxeringsenheterna bleve: 

1:0) Västerbottens och Norrbottens län, 
:o) Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs och Kopparbergs län, 

:o) övriga delar av fastlandet samt 
4:0) Gottland och Öland, 

skulle enligt gjord beräkning medföra en besparing av 200,000 kronor. — 
Styrelsen anser det visserligen vara antagligt, att genom en dylik förenkling 
av arbetet en besparing kan göras, men det torde dock kunna ifrågasättas, 
om denna vinst kan uppväga den mera detaljerade kännedom om skogstill- 
ståndet, som ett gottagande av kommissionens förslag skulle medföra. Vid 
övervägande härav bör jämväl hänsyn tagas till att skogsvårdsstyrelserna i de 
särskilda landstingsområdena söder om Västerbottens län handhava tillsynen 
över efterlevandet av den för den allra huvudsakligaste delen av detta område 
gällande lagen angående vård av enskilda skogar. När skogsvårdsarbetet är 
sålunda organiserat, bör det för dessa styrelser vara en lättnad i utövandet av 
deras göromål och bidraga till att skaffa dem en mera ingående kännedom 
om den landsdel, där de arbeta, ifall de genom rikstaxeringen erhålla detal- 
jerade uppgifter rörande just detta område och icke endast rörande ett många 
gånger större, utav vilket deras eget är en mer eller mindre obetydlig del. 
Det är också givet, att ju större taxeringsenheten bestämmes, desto svårare 
blir det att bevisligen fastslå, vilken utvecklingsriktning skogshushållningen 
tenderar att taga. Av de nu anförda skälen anser sig styrelsen böra avstyrka 

förslaget i fråga. 

Ww N 
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Uti en nästan motsatt riktning går Norrbottens läns hushållningssällskaps för- 
valtningsutskotts förslag rörande taxeringen av Norrbottens och Västerbottens 
län. Kommissionen hade uttalat, att desamma skulle kunna behandlas såsom 

en enhet. Häremot invänder förvaltningsutskottet, att de äro vart för sig av 

den betydelse för vår trävaruindustri, att en dylik sammanslagning ej kan 
anses beättigad. Ett tillmötesgående av detta krav, som ej torde medföra 
någon nämnvärd ökning av kostnaderna, då detsamma endast berör själva 
slutsummeringen, torde böra ske. 

Det kan i detta sammanhang även anmärkas, att det uttalats önskemål om en 

vid rikstaxeringen längre gående uppdelning av de norrländska skogsmarkerna 
än efter deras läge inom olika län. Dessa förslag avse då närmast, att riks 
taxeringen skulle lämna svar på frågan om skogsförhållandena inom olika flod- 
områden, dränerade av samma vattendrag. Även i det yttrande, som skogs- 
institutets lärarekollegium till styrelsen avgivit, har ett uttalande i denna rikt- 
ning gjorts. För sin del anser styrelsen en sådan uppdelning jämte den på 
län vara synnerligen önskvärd för att lämna de träförbrukande industrierna 
tillfälle till noggrannare beräkningar än nu äro möjliga rörande tillgångarna å 
den för dem behöfliga råvaran och dennas fördelning på de större flottlederna. 
Emellertid är det tydligt, att den grad av noggrannhet, som erhålles för ett 
större undersökningsområde vid användande av en viss taxeringsprocent, ej 
kan uppnås, om samma område uppdelas i smärre. Man måste med andra 
ord beräkna, att felprocenten blir större för var och en av delarna än för 

det hela. Utan ökning av taxeringsprocenten torde man dock kunna nå för 
det nu angivna ändamålet tillfredsställande resultat för de större och sålunda 
mera betydelsefulla flodområdena. Själva iakttagelsematerialet tillåter även 
synnerligen lätt en sådan bearbetning. Om dylika undersökningar bliva för- 
enade med högre kostnader än de av kommissionen beräknade beror 1 vä- 
sentlig mån av huru långt man vill specialisera dem, d. v. s. huru många av 
skogens olika förhållanden, man vill söka utforska. Vid utarbetandet av det 
detaljerade programmet för undersökningarna 1 deras helhet, vilket väl bliver 
erforderligt, torde hänsyn kunna tagas även till de önskemål, som här om- 

nämnts. 

Under diskussionen om rikstaxeringen har det framhållits såsom önskvärt, 
att man vid undersökning av ägoslagens fördelning skulle särskilt utreda, ej 
mindre till huru stor del mossmarkerna vore för skogsbörd avdikade än ock 
i vilken omfattning de kunde genom torrläggning göras produktiva. En un- 
dersökning i förstnämnda hänseende med användande av linjetaxeringsmetoden 
och de i kommissionens betänkande föresiagna procenttalen av länens total- 
areal torde lämna ett ganska osäkert resultat på grund av den jämförelsevis 
ringa areal, som dessa mossar intaga. Vill man åter utreda, huru stor del 

av mossmarken kan genom avdikning vinnas för skogsbruket, så kommer ar- 
betet med taxeringen att väsentligen fördyras. Varje mosse, som skäres av 
en taxeringslinje, måste nämligen då bliva föremål för en specialundersökning 
för att vid förrättningen avdikningsmöjligheterna skola kunna konstateras. Från 
en utvidgning av arbetena i nu antydda riktningar finner sig styrelsen därför 

böra avråda. 
Ett inom styrelsen väckt förslag att oförmultnade vitmossar av sådant djup, 

att de äro för skogsbörd otjänliga, borde vid taxeringen särskilt upptagas, 
anser sig styrelsen däremot böra tillstyrka. Sådana mossar torde synnerligen 
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i mellersta och södra delarna av landet förekomma till den omfattning, att 
deras areal kan med den föreslagna taxeringsmetoden någorlunda säkert be- 
stämmas. Därigenom vore då den fördel vunnen, att de mossar, vilka man 
kan karaktärisera såsom absolut improduktiva, vore från övriga mossmarker 
avskilda. 

Beträffande den för bestämmande av markboniteten använda principen (betän- 
kandet sid. 31 samt 158 och följ.), ävensom beträffande slutenhetsgradernas 
betecknande (betänkandet sid. 40) hava påpekanden gjorts och önskemål ut- 

talats. Dessa och liknande detaljanmärkningar anser styrelsen böra bliva före- 
mål för övervägande i sammanhang med den granskning av arbetsprogrammet 
för en rikstaxering, som, på sätt styrelsen förut antytt, torde böra föregå dess 
slutliga fastställande. 

Styrelsen får alltså, under åberopande av vad styrelsen här ovan uttalat, i 
underdånighet förorda, dels att med ledning av de vid Värmlandstaxeringen 
vunna resultaten och i huvudsaklig överensstämmelse med det av kommissionen 

framlagda förslaget en uppskattning av hela landets skogstillgångar måtte så 
snart lämpligen ske kan komma till stånd, dels ock att oberoende härav utan 
tidsutdräkt en undersökning måtte verkställas om ändamålsenligaste metoden 
för utrönande av de virkesmängder, som genom avverkning och självgallring 
ur skogarna bortgå. 

Stockholm den 22 mars 1915. 

Underdånigst 

ARVID LINDMAN. 

Gerh. Alexanderson. 

1. Yttrande från Skogsinstitutets lärarekollegium. 

Till styrelsen för Skogshögskolan och Skogsförsöksanstalten. 

Anmodat avgiva yttrande över »Betänkande, avgivet av Kommissionen för försökstaxering 
rörande virkeskapital, tillväxt m. m. av skogarna i Värmlands län», får Skogsinstitutets lärare- 

kollegium härmed äran anföra: 
På grund av den korta tid, som stått kollegiet till buds för ärendets behandling, har 

kollegiet sett sig ur stånd att ingå på en granskning i detalj av de vid försökstaxeringen an- 
vända metoder och i vad mån dessa kunna anses vara betryggande för ernående av ett till- 
förlitligt resultat, och har kollegiet därför huvudsakligen riktat sin uppmärksamhet på det i 
betänkandet framlagda ock förordade förslaget till en taxering av rikets samtliga skogar samt 
dryftat frågan om och under vilka förutsättningar en sådan rikstaxering kan förtjäna igång- 
sättas. 

Kännedomen om våra skogstillgångars storlek, fördelning, beskaffenhet och tillväxtför- 
hållanden kan enligt kollegiets mening vara av värde förnämligast i följande tre hänseenden, 
nämligen: 

I:o. Såsom grundval för vår skogslagstiftning, i det att ett konstaterat för hårt anlitande af 
skogskapitalet eller ett starkt nedsättande av dess tillväxtförmåga inom ett visst administra- 
tionsområde kan motivera statens ingripande till motverkande av de med ett sådant tillstånd 
förenade vådorna för det allmänna. Å andra sidan kan ett förefintligt överskott av äldre 
skog eller ett gynnsamt tillstånd av skogens tillväxtförmåga inom områden, där restriktiva 
lagbestämmelser med hänsyn till skogsprodukternas tillgodogörande nu gälla, betinga ett 
lossande på dessa lagens band. 

2:0. Såsom grundval för bedömande av behovet av vidgade kommunikationsleder inom 
vissa landsändar. Exempelvis måste det för befordrandet av inre Norrlands kolonisation 
eller för anläggande av bättre järnvägsförbindelser därstädes vara av stort värde att känna, vilka 
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möjligheter som nu finnas eller som i framtiden kunna påräknas med hänsyn till arbetstill- 
fällen inom skogsbruket och dettas avkastningsförmåga. 

3:0. Såsom rättesnöre för den träindustriella företagsamheten. Särskilt må härvid på- 
pekas att för tillgodogörande af speciellt mindre virkessortiment numera ofta mycket dyrbara 
anläggningar, exempelvis pappermassefabriker, kolugnar m. m., är av nöden, vilka anlägg- 
ningar binda betydande fasta kapital, och är det då av synnerligen vikt att tillgången på 
råvara blir känd, så att fastlåsande av kapital i nya fabriker ej sker, där tillgången på virke 
redan fullt tages i anspråk för redan i gång varande anläggningar. Härvid är det icke till- 
räckligt, att varje enskild skogsägare känner sina egna skogstillgångar utan en totalbild av 
tillståndet inom större områden erfordras. Behovet av dylika kunskaper torde framstå så 
mycket klarare, som redan nu mångenstädes klagas över, att inom hittills utnyttjad skogs- 
rayon virkestillgången ej förslår till reden befintliga anläggningars fortsatta drift. 

Av denna översikt av vad som genom en rikstaxering av våra skogar kan vinnas torde 
framgå, att det ej kan vara nog med att arbetet härvid koncentreras på inventering av nu- 
varande tillgångar och deras avkastning utan måste jämväl en noggrann beräkning göras över 
den årliga förbrukningen av virke, så att förhållandet mellan produktion och konsumtion kan 
klargöras. Detta har även framhållits av taxeringskommissionen, som emellertid nödgats 
vidgå, att den 1 samband med taxeringen planerade beräkningen av avverkningens storlek ej 
kunnat i praktiken med tillräcklig noggrannhet utföras, varför kommissionen ansett lämp- 
ligast att denna fråga utan sammanblandning med riksinv enteringen löstes för sig, förnämli- 
gast genom bearbetning av de i accisdeklarationerna angivna avverkningsbeloppen. Härut- 
innan är dock lärarekollegiet av annan mening, emedan ett tillförlitligt klargörande av för- 
hållandet mellan produktion och konsumtion måste förutsätta fullt enhetliga beräkningsgrunder 
å båda sidor, vilket näppeligen torde kunna ske om undersökningarna förläggas till olika 
tider och under olika ledning. Såsom stöd för denna uppfattning får kollegiet erinra om 
följande förhållanden, vilka delvis även beaktats av kommissionen: 

Mot den i skogen årligen alstrade virkesmassan, vars belopp tillnärmelsevis riktigt torde 
kunna bestämmas genom uppskattning av kapital och tillväxtförmåga, bör sättas följande vir- 
kesavgång: 

1:o. Genom döende träd, som ej af människan tillgodogöras. 
2:0. Genom i skogen kvarlämnade toppar, lump, vrak och diverse avfall, vilket virke 

merendels icke redovisas såsom å skogen avverkat. 
3:0.  Tillgodogjort virke, vilket vid försäljning eller vid utbetalande av huggnings- och 

körlöner vanligen av skogsägaren uppmätes och till sin storlek upptages i bokföringen och 
kan uppgifvas t. ex. vid deklaration för skogsaccis. 

Av dessa tre poster utgöra visserligen n:ris I och 2 den minsta delen, men äro dock så 
pass betydande, att de ej kunna lämnas åsido, för såvitt jämförelsen mellan tillväxt och av- 
gång ej skall bliva missvisande. Fastställandet av deras belopp är emellertid ytterst svårt 
och kan endast ske genom direkta undersökningar ute i skogen och på avverkningsplatserna. 

Vad angår utrönande av mängden av det årliga tillgodogjorda virket, så finnas även här 
stora svårigheter att övervinna. Exempelvis påpekar kommissionen, att varken husbehovs- 
virke ej heller försäljningsposter under 150 kronors värde äro deklarationspliktiga, varför 
mängden av sådant virke hittills undandragit sig all statistisk behandling. Ej ens den av- 
verkade mängden deklarerat virke kan enligt kollegiets mening utan vidare tagas för god. 
Vid utsyning och mätning av virke till avsalu lämnas nämligen i regeln något övermål, 
varjämte virket ofta mätes torrt och frigjort från bark och stundom »nedtummat» för rötor 
och krökar eller andra fel. Den tillgodogjorda och bokförda virkesmängden representerar 
således ett vida större belopp verkligen producerat virke. Mest framträder skillnaden för 
sågtimmer, vars kubikmassa vanligen beräknas efter lilländans cylindervolym, ofta mätt på 
lägsta kant med sänkning av den uppmätta diametern till närmast lägre helt eller halvt tum- 
tal. Liknande avrundning företages även på andra i fast eller löst mått inmätna sortiment. 

Vid bokföringen sker sedermera en reduktion dels från löst till fast mått dels från topp- 
mått till mittmått, men däremot tages i regeln ingen hänsyn till torkmån, övermål och ned- 
tumning på grund av fel, varav följden blir, att i våra skogar hittills avverkats betydligt större 
verkliga kubikmassor än som även vid relativt noggrann bokföring blivit känt, 

För att få den korresponderande siffran på tillväxt och avverkning fordras sålunda en 
mycket grundlig utredning, vilken på grund av skogens olika växtform samt växlande mät- 
ningskotym på olika orter måste bliva av lokal natur. Denna utredning, som till stor del 
måste utföras i skogen, bör gå ut på att finna relationstal mellan i skogen avverkad verklig 
kubikmassa, uppmätt på enahanda sätt som vid den övriga taxeringen, och det virkesutbyte, 
som av skogsägaren bokförts såsom tillgodogjort. Därest en sådan undersökning göres på 



268 YTTRANDEN ÖYER DEN FÖRESLAGNA RIKSTAXERINGEN. 

rätt sätt, kommer densamma att bliva av värde icke allenast i här berört hänseende utan 

även för alla skogsägare, som önska utöva verklig kontroll över sina skogstillgångars utnytt- 
jande. 

På grund av ovan påvisade förhållanden anser sig kollegiet böra starkt understryka vikten 
av, att innan en rikstaxering av våra skogstillgångar beslutas möjligheterna att på ett tillfreds- 
ställande sätt utröna den årliga avverkningens storlek noga utredas samt att arbetsprogram 
jämte kostnadsförslag för denna betydelsefulla del av undersökningen framlägges i samband 
med eventuella äskanden av medel till utsträckt taxering av våra skogar. 

Ehuru kollegiet, av orsaker som förut framhållits, icke kunnat ingå på en djupare gransk- 
ning av detaljerna i taxeringens planläggning, utförande och bearbetning, har kollegiet dock 
i några avseenden funnit anledning till erinringar. 

Slutenheten hos bestånden angiver kommissionen vara »tillfredsställande» på c:a 61 74 av 
Värmlands skogar, på övrig mark sämre. Detta uttalande, som står i stark motsats till den 
gängse uppfattningen bland skogsmännen i landets olika delar att skogsmarkens svaga pro- 
duktionsförmåga i hufvudsak beror på oftillfredsställande slutenhet, har framkommit därav att 
kommissionens beteckningssätt för slutenhet icke öfverensstämmer med det vid vanliga skogs- 
taxeringar använda. Sålunda har kommissionens slutenhetsgrad I, som motsvarar den van- 

ligen med 0,3 betecknade, vid skogsindelning hittills räknats såsom kalmark, varjämte kom- 
missionens såväl klass 2 som delar af klass 3 i allmänhet betraktas såsom långt ifrån till- 
fredsställande. En slutenhetsgradering, som bättre öfverensstämmer med gängse praxis bland 
skogsmännen, bör vid en eventuell rikstaxering tillämpas, och vore det därvid av värde, om 
en bestämd definition gåves på vad som anses för »full slutenhet». 

I fråga om markboniteringen synes ett bättre system än det använda kunna väljas. Större 
delen av boniteterna 0o—6 redovisas vid vanliga skogsförrättningar såsom impediment, ej så- 
som skogsmark, Sättet att ersätta en direkt markbonitetssiffra med höjdsiffran för ett nor- 
malt härskande träd av bestämd ålder (50 år), såsom vid värmlandstaxeringen skett, medför 
bl. a. den faran att mark, som till väsentlig del är improduktiv, kan få en hög bonitetssiffra, 
om på någon enstaka bördigare fläck ett träd med god höjd finnes. En övergång till bonite- 
ring med trädhöjden såsom /hjälpfaktor men ej såsom huvudgrund samt ej blott vid 50 år 
utan även vid andra åldrar, torde dessutom giva ett bättre resultat än det nu använda sy- 
stemet. 

Med hänsyn 3ll redovisningen för olika trädslags förekomst synes det kollegiet önskvärt, 
att vid en eventuell rikstaxering förutom tall, gran och björk jämväl ek, bok och asp upp- 
tagas utan sammanblandning med de mindre betydande trädslagen. 

Beträffande taxeringsomraådenas omfattning utgår kommissionen i sitt förslag till riks- 
taxering ifrån länen som enheter. Då emellertid i många landsändar skarpt begränsade 
förbrukningszoner finnas, synes det kollegiet synnerligen önskvärt att hänsyn härtill tagas, 
så att t. ex. för de större flodområdena i Norrland slutsumman över virkestillgång och av- 
verkning kunna framläggas. ; 

Slutligen skulle det givetvis vara av stort värde, om vid en blivande rikstaxering skogstillgan- 
garna uppdelades efter äganderättsförhållandena, åtminstone i den mån detta är praktiskt ut- 
förbart. Detta torde antagligen vara fallet i Norrbottens och Västerbottens län, där både 
kronans och enskildes skogar förekomma i sådan blandning, att taxationsmetoden ej lägger 
hinder i vägen för erhållande af nöjaktiga resultat. Stockholm den 6 oktober 1914. 

o 

A skogsinstitutets lärarekollegiums vägnar: 

A.: WAHLGREN. 

2. Yttrande från chefen för Statens skogsförsöksanstalt. 

Till styrelsen för Statens Skogsförsöksanstalt. 

Vid styrelsens sammanträde den 13 september 1914 anmodades undertecknad att till sty- 
relsen avgiva yttrande över kommissionens för försökstaxering rörande virkeskapital, tillväxt 
m m, av skogarna i Värmlands län betänkande rörande nämnda läns skogar jämte plan 
till en taxering av Sveriges samtliga skogar. 

Med anledning härav får jag vördsamt på det livligaste tillstyrka, att det av kommissio- 
nen i slutet av betänkandet avgivna förslaget till en taxering av Sveriges samtliga skogar må 
snarast komma till utförande. 
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Härvid måste dock givetvis företräde givas det alternativa förslaget, enligt vilket hela 
landet skulle kunna uppskattas på sex år i stället för annars på tio år. Resultatet av själva 
rikstaxeringen blir av såväl större ekonomiskt värde som av större skogspolitisk betydelse, 
om den utföres snart, Vidare torde taxeringen inom olika län bli lättare jämförbar, därest 
taxeringen ej utsträckes över allt för många år, då eventuella starka avverkningar i vissa 
trakter under arbetets gång annars kunna tänkas komma att i någon mån inverka störande 
på resultatet, därest avverkningsstatistiken ej kan fullständigt ordnas. Av samma skäl vore 
det också synnerligen önskvärt, att hela rikstaxeringen ej uppskjutes för länge i och för 
jämförelse med det län, som redan är taxerat. 

Beträffande själva behovet av en s. k. rikstaxering av skogarna kunde jag inskränka mig 
till att åberopa den bärande motivering, som kommissionen förebragt, då den bland annat 
så riktigt säger, att vi ingalunda ha den klara överblick över det nuvarande skogstillståndet, 
dess brister och dess eventuella förtjänster, på vilka vi kunna grunda en fast och målmed- 
veten skogspolitik. Men betydelsen av att genom en rikstaxering lära känna skogstillståndet 
inskränker sig ej endast till en kunskap om de nuvarande skogarnas virkesbelopp och till- 
växt, utan härigenom erhålles också en kännedom om' den svenska skogsmarkens fördelning 
på olika godhetsklasser samt kännedom om den areal mossar, som är lämplig till skogsbörd 
eller den areal, som är försumpad och bör torrläggas för att ej äventyra försämring av den 
produktiva skogsmarken. Först när en sådan fördelning är känd, kan man beräkna, vad 
den svenska skogen under särskild god skogsvård kan avkasta, och vad man 3 andra sidan 
bör kunna kosta på densamma för att försätta den i fullt produktivt skick. 

En bland de uppgifter, som skogsavdelningen av statens skogsförsöksanstalt fått sig före- 
lagd, är att under olika förhållanden utröna den lämpligaste omloppstiden för skogen. Detta 
kag endast ske genom att följa utvecklingen av vissa bestånd av olika bonitet på särskilda 
s. k. försöksytor. På grund av de härvid erhållna resultaten upprättas sedermera s. k. er- 
farenhetstabeller eller tillväxtöversikter för olika boniteter. Sådana tabeller kunna sedan 
läggas till grund för många skogpolitiska problem, men knappast användas för avkastnings- 
beräkningar för större områden eller hela landet utan att själva bonitetsfördelningen är känd 
inom detsamma. En sådan kännedom kan däremot endast erhållas genom den föreslagna 
rikstaxeringen av skogarna. I förhållande till det viktiga spörsmålet att lära känna våra 
skogars nuvarande virkeskapital och tillväxt kan en dylik synpunkt visserligen nu förefalla 
mindre betydande, men den blir givetvis ändå ett av de för framtiden mest bestående vär- 
dena av rikstaxeringen, varför jag här särskilt velat framhålla densamma. 

Den föreslagna tekniken för den blivande rikstaxeringen ansluter sig mycket nära till den 
vid taxeringen av Värmlands läns skogar använda. Om densamma kan utan överdrift sägas, 
att den är fullständigt epokgörande på skogstaxeringens område, och kommissionen synes 
på ett förträffligt sätt löst de många svårigheter, som erbjuda sig vid en taxering å så stora 
områden och på marker med olika ägare. 

De mindre svagheter, som i vissa avseenden kunna sägas ha vidlådit och måst — med vår 
nuvarande kännedom om skogsträdens tillväxtförhållanden — vidlåda taxeringen av Värmlands 
läns skogar, kunna i vissa avseenden avhjälpas geuom användning av det undersöknings- 
material, som de senaste två åren insamlats och som fortfarande är avsett att insamlas från 

de av skogsförsöksanstaltens skogsavdelning behandlade försöksytorna. 

Så har t. ex. kommissionen, som ej velat binda sig vid några på förhand bestämda bonitets- 
klasser, utmärkt markens godhetsgrad genom att angiva höjden för ett i normal slutenhet 
uppväxt träd, som vid brösthöjd har 50 årsringar. Då mången gång ett dylikt träd ej 
existerat i vederbörande bestånd, har förrättningsmannen ofta endast på grund av sin all- 
männa erfarenhet måst angiva höjden hos ett dylikt träd. Kommissionen framhåller svag- 
heten i ett sådant tillvägagångssätt, men betonar å andra sidan, att man ännu ej äger någon 
fullt objektiv metod att i abnorma eller misshandlade bestånd angiva en bonitetssiffra för 
marken. På sista tiden har emellertid t. f. lektor Tor Jonson vid skogsinstitutet uppställt 
vissa bonitetsgrader med hänsyn till beståndens produktion under normala förhållanden, 
vilka grader numera användas vid statens skogsindelningar. På grund av tidigare från 
skogsförsöksanstalten publicerat material har lektor Jonson hänfört dessa boniteter till viss 
medelhjjd hos bestånden. Som emellertid medelhöjden är svår att helt hastigt uppskatta 
vid en linjetaxering, bör denna lätt nog — genom vid försöksanstalten de två senaste åren 
insamlat material — kunna omräknas till exempelvis högsta kronskiktets medelhöjd, vilken 
är så mycket lättare att objektivt bedöma vid en taxering. 

De uttagna provträdens virkesmassa och tillväxt har givetvis ej vid Värmlandstaxeringen 
kunnat direkt undersökas efter trädens fällande, som annars sker vid de flesta noggranna 
taxeringar, då ett sådant tillvägagångssätt här blivit alldeles för tidsödande och ej heller 
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kunnat få utföras på många enskildas marker. ”Trädens form har därför i stället bedömts 
efter en av lektor Jonsson utarbetad sinnrik metod. En sådan bedömning, som verkställts 
av hantlangare, innebär dock en viss risk för subjektivitet. Genom smärre provfällningar 
anser sig dock kommissionen kunnat instruera provtagarna att bedöma den s.k. formpunkten 
riktigt och undersökningar vid skogsinstitutet sägas också visa, att densamma kan tämligen 
objektivt bedömas. Kommissionen framhåller likvisst, att det varit dess mening att genom 
en specialundersökning söka utreda de fel, som möjligen vidlådit bestämningarna av prov- 
trädens kubikmassor och tillväxt. För detta ändamål skulle provträden på vissa linjer ha 
fällts och undersökts och det erhållna resultatet jämförts med det, som erhållits genom form- 
punktens bestämning. Den avvikelse, som på så sätt eventuellt konstaterats, hade kunnat 
användas vid korrigering af slutresultatet. Anslaget till försökstaxeringen räckte emellertid 
ej till för en sådan kontrollundersökning, och sådan har ej heller ännu i större omfattning 
publicerats av andra. Genom under detta och kommande år insamlat provstamsmaterial vid 
skogsförsöksanstalten erhålles ett betydande material från olika delar av landet för en sådan 
kontrollundersökning. 

Beträffande provträdens kubikmassa framhåller kommissionen vidare, att den inriktat sina 
ansträngningar på att bestämma själva vedmassan utan bark på bästa sätt. Hos vissa prov- 
träd bestämdes sedan barkens tjocklek vid brösthöjd, varefter med ledning härav barkens 
kubikmassa beräknades approximativt och tillades själva vedmassan. Som stöd härför an- 
vändes ett genom jägmästare Maass av skogsförsöksanstaltens material publicerat resultat av 
272 undersökta tallar. För granen och lövträden fanns däremot vid Värmlandstaxeringens 
bearbetning intet lämpligt provstamsmaterial. Numera finnas emellertid vid skogsförsöksan- 
stalten flera tusen provstammar av tall, gran, lärk och björk, där barken undersökts med ett 

särskilt konstruerat barkmått, som torde vara tillförlitligare än det av Värmlandskommissionen 
använda. Detta provstamsmaterial har ännu ej hunnit bearbetas, men kan givetvis bli till 
stor nytta för bl. a. barkens bestämmande vid en blivande rikstaxering. 

De vid Värmlandstaxeringen uttagna provstammarna efter en bestämd kvot och utan val 
lämna en koncentrerad bild av skogen beträffande dimensioner m. m. En ännu bättre sådan 
bild rörande skogsbeståndens beskaffenhet skulle de giva, om de särskilt helt kort be- 
skrevos vid den föreslagna rikstaxeringen. Enklast torde detta utan tidsutdräkt kunna ske, 
om provträden betecknades enligt skogsförsöksanstaltens nya beteckningsschema. 

Med dessa exempel har jag endast velat omnämnda, att numera finnes vid försöksanstalten 
ett betydande material samlat, som kan efter samarbete med anstaltens skogsavdelning under- 
lätta bearbetning i vissa delar av materialet från den föreslagna rikstaxeringen. 

Mot den föreslagna organisationen för den blivande rikstaxeringen har jag i övrigt intet 
att erinra. 

En utomstående kan möjligen förvåna sig över, varför den föreslagna rikstaxeringen ej 
skulle kunna utföras av eller genom skogsförsöksanstalten, därest tillräckliga medel ställdes 
till dess förfogande. För styrelsen behöver jag emellertid ej framhålla, hurusom ett sådant 
uppdrag för försöksanstalten skulle komma att för flera år alldeles undanskjuta anstaltens 
andra viktiga undersökningar. Detta kan emellertid bl. a. ej ske därföre, att pågående 
provytsundersökningar måste, för att ej förlora i värde, revideras, somliga vart år, andra 

vart 5:e eller I0:e år, varmed den nu befintliga personalen är nästan helt upptagen och 
nya försök behöva ständigt utföras för att lösa problem, som för den praktiska skogsvården 
önskas avgjorda så fort som möjligt. 

Stockholm den 17 oktober 1914. 
GUNNAR SCHOTTE. 

3. Utlåtande av professor Ivar Fredholm. 

Till Styrelsen för Skogshögskolan och Statens Skogsförsöksanstalt. 

Jag har en gång förut haft tillfälle att yttra mig om möjligheten att genom undersökning 
av delar av ett visst område utröna beskaffenheten i skogstekniskt avseende av hela området. 
Sedan dess har frågan blivit på ett särdeles mångsidigt sätt belyst genom Värmlandskom- 
missionens intressanta arbete. Jag har så gott ske kunnat sökt för mig klargöra, huruvida 
resultaten av kommissionens arbeten i något avseende kunde vara ägnade att ändra min förut 
uttalade mening beträffande riktigheten av en efter den angivna metoden utförd skogstaxering, 
men är detta på intet sätt fallet. Jag hyser sålunda den övertygelsen, att jag anser det icke 
böra föreligga det ringaste tvivel om möjligheten att ur observationer utförda inom delar 
av ett visst område draga slutsatser beträffande hela områdets beskaffenhet och att med till- 
hjälp av sannolikheskalkylen bilda sig en föreställning om slutsatsernas tillförlitlighet. 



Da 

YTTRANDEN ÖVER DEN FÖRESLAGNA RIKSTAXERINGEN. 27 

Denna metod, som i princip överensstämmer med den som inom statistiken kallats den 
representativa, har av Värmlandskommissionen tillämpats på ett enligt mitt förmenande mycket 
erkännansvärt sätt. 

Jag anser att man kan hysa en välgrundad förhoppning, att en taxering av Sveriges samt- 
liga skogar utförd i huvudsaklig överensstämmelse med Värmlandskommissionens förslag 
skall komma att giva särdeles värdefullt resultat. Menu jag anser mig på samma gång böra 
betona att under arbetets gång säkerligen många frågor av matematisk-statistisk natur upp- 
komma, vilka kunna ställa mycket stora fordringar på den matematiker, som kommissionen 
tänkt sig skola deltaga i arbetet, och får på grund härav framhålla vikten därav att till ma- 
tematiker utses en person, som på det matematiskt-statistiska området besitter kvalifikationer 
av högsta rang. 

Djursholm den 14 mars 1915. 
IVAR FREDHOLM 

professor. 

II. Från Skogsvårdsstyrelserna m. fl. 

1. Stockholms län. 

Till KONUNGEN. 

Genom Eders Kungl. Maj:ts skrivelse av den 29 sistlidne juni anbefalld avgiva utlå- 
tande med anledning av i kommissionens för försökstaxering av skogarna i Värmlands län 
»Betänkande» yppade förslag och plan till en taxering av Sveriges samtliga skogar, får Skogs- 
vårdsstyrelsen i Stockholms län härigenom i underdånighet anföra, att det enligt Styrelsens 
förmenande vore av stor vikt och således önskvärt, att den redan påbörjade rikstaxeringen 

bleve i övriga län fortsatt. Stockholm den 19 oktober 1914. 

För Skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län: 

Underdånigst 

THEODOR ODELBERG. 
Hugo Samzelius. 

2. Uppsala län. 

Till KONUNGEN. 

Skogsvärdsstyrelsen i Uppsala län får härmed underdånigast avgiva utlåtande rörande ifrå- 
gasatt taxering av Sveriges samtliga skogar. 

Utan tvekan kan Skogsvårdsstyrelsen instämma i den av den för ändamålet tillsatta kom- 
missionen uttalade meningen, att kännedomen om skogstillgångarnas storlek och beskaffen- 
het är av en stor betydelse vid bedömandet av de åtgärder, som från statens sida kunna 

erfordras för att leda skogshanteringens utveckling i en sund och lugn riktning. Ehuru 
väl de kostnader, som av kommissionen beräknats för den ifrågasatta taxeringen, uppgå till 
ett ganska högt belopp, torde dock denna utgift motsvaras av förmånen av en god känne- 
dom om skogsförhållandena inom landet. 

Det är emellertid ej endast av vikt att känna dessa skogsförhållanden inom landet i sin 
helhet, för de särskilda länen är det av stor betydelse att få kunskap om skogskapitalets 
storlek, tillväxt, kalmarkernas omfattning m. m. dylikt. Fullt tillförlitliga resultat genom 
taxeringen kunna nog ej påräknas för de smärre särskilda länen, åtminstone för län med 
så omväxlande lanskapskaraktär som Uppsala län med övervägande skogstrakter inom norra 
delen och med huvudsakligen inägojord inom den södra. Men genom bearbetning av 
materialet för de olika ändamål, som kunna vara behövliga, torde dock den föreslagna riks- 
taxeringen bliva av ganska avsevärd nytta även för de särskilda länen. Ehuru av kom- 
missionens betänkande ej tydligt framgår, att den officiella bearbetningen av materialet är 
avsedd att verkställas för varje län särskilt, tager emellertid Skogsvårdsstyrelsen för givet att 
så kommer att ske. 

Rörande detaljerna i kommissionens förslag har Skogsvårdsstyrelsen ingen annan ändring 
att föreslå, än att tillväxtbestämningen på lövträd, vilken enligt kommissionens uppgift stött 
på stora svårigheter, dock bibehålles i någon form, åtminstone i de län, där lövskogssköt- 
sel har större betydelse, detta emedan det är av synnerligen stor vikt att få utrönt, huru 
lövskogsskötseln i ekonomiskt avseende ställer sig i förhållande till barrskogsskötsel. 
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Skogsvårdsstyrelsen i Uppsala län får sålunda i underdånighet tillstyrka den av kom- 
missionen föreslagna taxeringen av landets skogar med de smärre förändringar i planen som 
förut angivits. 

Uppsala den 14 oktober 1914. 
Underdånigst 

Å Skogsvårdsstyrelsens i Uppsala län vägnar: 

E. H. WACHTMEISTER. 
RR. Libeck, 

3. Södermanlands län. 

Till KONUNGEN. 
Till åtlydnad av Eders Kungl. Maj:ts nådiga remissresolution av den 29 sistlidne juni, 

vari Skogsvårdsstyrelsens i Södermanlands län utlåtande infordras över det förslag om en 
taxering av Sveriges samtliga skogar, som framställts i ett betänkande, avgivet av därtill ut- 
sedda kommitterade, får Skogsvårdsstyrelsen i underdånighet anföra följande. 

Kommissionens sammansättning, de vetenskapliga auktoriteter, som av densamma anlitat 
samt resultatet av de kontrollberäkningar, som gjorts över det insamlade materialet torde vara 
en full garanti för tillförlitligheten. av de metoder, som använts vid försökstaxeringen i Värm- 
lands län, och som föreslagits att användas vid likartade taxeringar inom rikets övriga län. 

Kommissionen har föreslagit, att särskild personal skulle anställas för ledningen av de 
föreslagna länstaxeringarna och bearbetandet av taxeringsuppgifterna, 1 stället för att verk- 
ställas av skogsvårdsstyrelserna. På angivna grunder synes detta vara det enda riktiga. 

Skogsvårdsstyrelsen kan därför endast på det livligaste framhålla önskvärdheten av att en 
sådan taxering kommer till stånd, och att den utföres i enlighet med kommissionens förslag. 

Underdånigst 

Å Skogsvårdsstyrelsens vägnar: 

G. WILH. WACHTMEISTER. 
Nyköping den 22 oktober 1914. 

Erik G. Noreen. 

4. Östergötlands län. 

Till KONUNGEN. 

Skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län, som anmodats avgiva yttrande över den för 
taxering av Värmlands skogar tillsatta kommissionens betänkande i vad detsamma avser för- 
slag om taxering av Sveriges samtliga skogar, får i ämnet i djupaste underdånighet anföra 
följande. 

Styrelsen delar kommissionens uppfattning om att riksinventering av skogarna voro önsk- 
värd och lämplig. 

Den av kommissionen föreslagna metoden, grundad på erfarenheter från Värmlandstaxe- 
ringen, anser skogsvårdsstyrelsen i huvudsak ändamålsenlig. 

Endast följande erinringar anser sig styrelsen böra göra. 
Huvudändamäåälet med taxeringen vore, att därmed vinna en klar och fullt tillförlitlig upp- 

fattning om våra skogars tillstånd, deras nuvarade tillväxt och tillväxten under rationell vård, 
till ledning för framtida skogslagsstiftning och skogspolitik i stort sett. 

Uppenbart är att skogslagstiftningen hädanefter som hittills kommer att bliva enhetlig för 
stora delar av landet. 

Någon avsevärd praktisk nytta av att få kännedom om skogstillgång och skogstillväxt i 
de olika landstingsområdena kan icke beräknas. Det bör alltså tillses att man ej, genom att 
till enheter för taxeringen taga alltför många områden, i onödan fördyrar arbetet. 

Ju större det som enhet använda taxeringsområdet är, desto mindre taxeringsprocent er- 
fordras och desto mindre blir kostnaden. 

Gränserna för de områden, som på grund av likartade förhållanden i varje fall kunna 
tänkas få gemensam lagstiftning äro ganska givna. 

Dessa äro: 
1) Norr- och Västerbottens län. 
2) Västernorrlands län, Jämtlands län, Gäfleborgs län och Kopparbergs län; 
3) Övriga delar av fastlandet samt 
4) Gottland och Oland. 

da 
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För de bägge förstnämnda grupperna måste, såsom framgår av kommissionens utredning, 
en taxeringsprocent av 0,o5 24 vara tillräcklig för att begränsa medelfelet, såväl beträffande 
ytvidd som virkeskapital, till 2 27 eller därunder, 

Vad den tredje gruppen, södra delen av fastlandet, vidkommer, torde försiktigheten med 
hänsyn till rådande stora omväxling av åker, skog och hagmarker bjuda att här öka taxe- 
ringsprocenten till o,r 4. 

För Gottland och Oland torde 0,5 4 taxering vara erforderlig, 
Efter denna grund skulle taxeringsytan med samma noggrannhet i resultatet blott behöva 

omfatta 26,000 hektar, mot 43,550 hektar, såsom kommissionen föreslagit. 

Detta skulle enligt styrelsens beräkning minska totalkostnaden med omkring 200,0600 kronor. 
Förutsättningen för att rikstaxeringen blir till verklig nytta är, såsom även kommissionen 

framhåller, att man äger kännedom om vad som i Sveriges skogar årligen avverkas. Med 
andra ord, en ordnad avverkningsstatistik måste finnas. 

Kommissionen ansluter sig beträffande ordnandet av avverkningsstatistiken i huvudsak till 
statistiska kommitténs förslag, som går ut på att skogsaccislängderna användas och bearbetas 
för att erhålla kännedom om det virke, som försäljes, samt att husbehovsförbrukningen fast- 
ställes genom lokalundersökningar, 

Avverkningsstatistikens ordnande föreslår kommissionen måtte uppdragas åt en kommitté, 
vars utredning skulle börjas samtidigt med riksinventeringen. 

Att genomföra en ordnad avverkningsstatistik betecknar kommissionen såsom en särdeles 
krävande uppgift. 

Skogsvårdsstyrelsen instämmer häri och anser sig särskilt böra understryka förhållandet. 
Skogsaccisdeklarationerna äro ytterst ofullständiga och ha hittills på intet sätt kunnat tjäna 
till ledning vid beräknandet av mängden försålt virke, - Att utröna husbehovsförbrukningen 
möter av naturliga skäl även mycket stora svårigheter. 

Då nyttan av riksinventeringen nästan kan sägas stå eller falla med möjligheten att på 
ett praktiskt sätt ordna avverkningsstatistiken, så anser skogsvårdsstyrelsen, attförsiktigheten 
bjuder, att avverkningsstatistiken på ett tillfredsställande sätt ordnas, innan nu ifrågavarande 
taxering igångsättes. 

På anförda skäl får skogsvårdsstyrelsen såsom sin mening framhålla: 
att en taxering av Sveriges skogar bör komma till stånd, 
att såsom enheter vid taxeringen större områden böra användas än kommissionen före- 

slagit, varigenom kostnaden högst väsentligt kan nedbringas samt 
att rikstaxeringen ej bör igångsättas, förrän frågan om avverkningsstatistiken ordnats på 

ett sätt, som efter praktisk tillämpning befunnits tillfredsställande. 

Underdånigst 

För Skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands Läns Landstingsområde 

GUNNAR EKELUND 
Linköping den 17 november 1914. Ake Joachimson. 

5. Jönköpings län. 

Till: KONUNGEN. 
Anmodad avgiva yttrande över av kommissionen för försökstaxering rörande virkeskapital, 

tillväxt m. m, av skogarna i Värmlands län framställt förslag om en taxering av Sveriges 
samtliga skogar vill Skogsvårdsstyrelsen inom Jönköpings läns landstingsområde, som finner 
kommissionens förslag väl motiverat i dess betänkande sidorna 200—227, i underdånighet 
för sin del livligt förorda förslaget samt framhålla som önskvärt, att taxeringen så fort ske 
kan igångsättes och slutföres på kortast beräknade tid eller 6 år. Resultatet av en riks- 
taxering blir nämligen av större ekonomisk betydelse, om den kan erhållas jämförelsevis snart. 

Samtidigt förordas att en kommitté tillsättes för att ordna avverkningsstatistiken, ty utan 
en ordnad sådan erhåller en riksinventering av skogarna ej sitt fulla värde. Denna kom- 
mitté skulle i första hand utreda förhållandet mellan avverkat och accisdeklarerat virke samt 
i detalj söka ordna frågan om uppskattandet av husbehovsvirket. 
Det vore naturligtvis av stor praktisk betydelse, om denna utredning kunde utföras sam- 
tidigt med riksinventeringen av Sveriges skogar. 

Rödjenäs, Nässjö, den 29 oktober 1914. 

Å Skogsvårdsstyrelsens inom Jönköpings läns landstingsområde vägnar 

Underdånigst 

IVAR BERG. Wilh, Lothigius. 

18 Skog svårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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6. Kronobergs län. 

Vexjö den 22 oktober 1914. 
4 Till KONUNGEN. 

Jämlikt remiss från Kungl. Jordbruksdepartementet den 29 sistl. juni, med begäran om 
utlåtande med anledning av kommissionens för försöktaxering inom Värmlands län betän- 
kande med förslag om en taxering av Sveriges samtliga skogar, får Skogsvårdsstyrelsen i 
Kronobergs län härmed i djupaste underdånighet anföra: 

En upptaxering av Sveriges hela skogsareal i syfte, att därigenom utröna virkeskapitalets 
storlek, trädslagens fördelning, skogens procentiska tillväxt i olika åldersstadier m. m., vore 
utan gensägelse av viss betydelse. Framhållas bör dock, att, om även tanken på riksskogs- 
taxering inom vissa kulturstater förevarit, veterligen ännu ingen stat, vare sig i Europa 
eller eljest, funnit lämpligt företaga en sådan rikstaxering. 

Orsaken härtill torde varken härflutit av bristande insikt, intresse eller kostnaden, utan 

snarare av en kritisk uppfattning av taxeringssystemets brister, samt otillförlitligheten av de 
värden, som bliva taxeringens slutresultat. 

Enligt kommissionens redogörelse beträffande försökstaxeringen av Värmlands skogar 
(pag. 26) hava taxeringslinjerna dragits på ett avstånd sinsemellan av 2—4 kilometer, och 
då provbältena varit 10 m. breda, har sålunda Värmland i sin helhet taxerats till 0,23 2, 
samt en del av södra länet till 0,35 2. 

I kommissionens betänkande beträffande en riksskogstaxering av Sveriges skogar (pag. 
215 Och följ.) föreslås taxeringslinjernas inbördes avstånd inom Sydsverige till resp. 2, 4 
och 5 kilometer; inom mellersta Sverige till 10 km. och inom Väster- och Norrbotten till 
20 km. 

Enligt ifrågavarande taxeringssystem erhålles exempelvis inom Kronobergs län med en 
total ytvidd av 990,987 hektar, en taxeringsyta av c:a 2,000 har eller 0,2 2; av länsarealen ; 
inom Gäfleborgs län med en totalareal 1,972,800 har erhålles en taxeringsyta av 1,950 har 
eller 0,1 2 och inom Väster- och Norrbottens län med ett sammanlagt ytinnehåll av 
15,379,363 hektar, med uteslutande av fjällområdet, en taxeringsyta av endast 0,o5 4. 

I betraktande av dessa, ur kommissionens betänkande direkt hämtade siffror, framstår 
för 'skogsvårdsstyrelsen den föreslagna riksskogstaxeringen och de ur densamma vunna vär- 
dena såsom i högsta grad otillförlitliga och missledande; och då må med skäl kunna frågas, 
vad vore väl gagnet af denna dyrbara tillställning, utöver den förmån, som bereddes den 
personal, som därvid finge sysselsättning. 

Med allt erkännande av kommissionens goda vilja och intresse, vågar skogsvårdsstyrel- 
sen likväl anse, att den föreslagna riksskogstaxeringen ingalunda, som kommissionen för- 
menar (pag. 206) »förmår lemna en klar och exakt kännedom om storleken och beskaffen- 
heten av landets virkeskapital», ej heller »skänker en översikt över olika markslags och 
skogstypers arealfördelning», och slutligen icke heller »bereder oss ett exakt underlag för 
framtida bedömandet av våra skogars utveckling»; varförutom det vill synas skogsvårds- 
styrelsen, att det icke vore uteslutet, att rikstaxeringen, om den bleve genomförd, kunde 

komma att framkalla åtskilliga betänkliga påföljder i social — och ekonomisk lagstiftning. 
Beträffande den av kommissionen uppgjorda kostnadsberäkningen, slutande på en summa 

av 843,600 kronor, att successivt utgå under en taxeringstid av sex år, vågar skogsvårds- 
styrelsen icke yttra sig; men väl uttala förmodan att millionen näppeligen komme att för 
ändamålet befinnas tillräcklig. 

Skogvårdsstyrelsen vågar slutligen framhålla som sin åsikt, att det till riksskogstaxeringen 
ifrågasatta beloppet skulle i högre grad gagna vårt land, vår kultur och skogsväxtlighet, 
därest detsamma anslogs till vattenregleringar, varigenom icke blott nya arealer vunnes för 
skogsbörd, utan även vårt lands och skogens stora kulturfiende frostländheten komme att 
avsevärt förminskas. 

Underdånigst: 

På Skogsvårdsstyrelsens i Kronobergs län vägnar 

G: H: av PETERSENS. 
Eug. Hemberg. 

7- Kalmar läns norra landstingsområde. 

Till KONUNGEN. 
Skogsvårdsstyrelsen får i underdånighet härmed avgiva infordrat utlåtande över det för- 

slag till taxering av Sveriges samtliga skogar kommissionen för utförande av en försökstaxe- 
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ring rörande virkestillgång och tillväxt m. m. av skogarna i Värmlands län i sitt betänkande 
avgivit. 

Uti detta sitt förslag till taxering av landets samtliga skogar har kommissionen, med 
ledning av den erfarenhet som vunnits vid taxeringar av skogarne inom Värmland, uppgjort 
en kostnadsberäkning, enligt vilken under förutsättning att arbetet utföres under 10 år 

taxeringsarbetet skulle uppgå till .................. kr. 461,000: — 
bearbetningen av materialet till..........s.ss.sss,s« > 357,000: — 

eller tillsammans kr. 818,000: — 

men om tiden för arbetet däremot nedbringas till 6 år skulle komma att utgöra: 
fARETINSSATDE LE DT ess oci sur derna se borda sa SRA kr. 461,000: — 
Bearbetning. av: malerial€t vas.ss.e: css sk sne v sales > 382,600: — 

eller tillsammans kr. 843,600: — 
Med anledning av den synnerligen stora roll skogarna spela för vårt lands ekonomiska 

liv och den otillförlitliga kännedom, man nu äger om skogarnas areal, virkeskapital och till- 
växt m. m,. och då några exakta upplysningar härom endast kunna vinnas genom anord- 
nande av detaljerade undersökningar på marken, får skogsvårdsstyrelsen, som, när frågan vid 
skogsvårdsstyrelsernas möte i Stockholm 1908 väcktes om taxering av hela landets skogar, 
anslöt sig till mötets uttalande om nyttan och behovet av en virkestaxering, i underdånig- 
het förorda kommissionens förslag om en alla Sveriges skogar omfattande taxering. 

I likhet med kommissionen anser styrelsen att resultatet av en sådan riksinventering av 
landets skogar bliver av större ekonomisk betydelse, om det erhålles snart och att det såle- 
des skulle vara av stor fördel att taxeringsarbetet, om så ske kunde, slutfördes enligt kom- 
missionens senare alternativ eller på sex år, men, vare sig att skogstaxeringen sker på längre 
eller kortare tid, är dock, såsom kommissionen framhåller, behövligt för att densamma skall 

hava fullt värde, att i sammanhang därmed införes en ordnad skogsstatistik. 
Åstadkommande av sådan torde lämpligen kunna ske antingen på sätt kommissionen i 

sitt betänkande föreslår genom tillsättande av en kommitté, som hade till uppgift att utreda 
förhållandet mellan avverkat och accispliktigt virke samt ordna frågan om uppskattning av 
husbehovsvirke eller ock enligt statistiska kommitténs betänkande, uti vilket föreslås att 
skogsstatistiken skulle utarbetas hos statistiska centralverket, dit beträffande de enskilda 
skogarna uppgifter över husbehovs- och accispliktigt virke m. m. skulle ingivas av skogs- 
vårdsstyrelserna inom län, där sådana finnas, med rätt för dessa att för arbete och besvär 

med insamlande av dessa uppgifter bekomma skälig ersättning. 
S Underdånigst 
Å skogsvårdsstyrelsens vägnar 

GUST. BORELL 
Västervik den 24 oktober 1914. Å. Fred. Kruuse. 

Sammandrag över areal och virkesmassa inom Arby socken. 

d | | 

Vitvwi did | 
I 

Er z Sa Virkes- 

SSR | Impe- Inägor å ; SN Hemmean 

Skog- even, utmarken | 
kal | ter 

| 

beväxt | | 

har | ar |har| ar har] ar | har lar bar far | Ckpm. | 
1 

683 | 46 |— 
40134] 1108] 11]86 100 | 7 
76 | 14|—]14] 8107 222 | 54 

821 168 | 251221 69/62 445 | 06 
598l yr] 21221 121821 356138 
18168|—|—1]| 2120] 239108 
55 |0o2 | 17180] 2130 120 | 98 

144 | 05 1,415 | Glämminge 
306 | 89 | — 2,003 | Kristinelund 

1,361 158 | 24,567 | Skällby 
970 113 | 21,885 | Resby 
259196|] —1,128/| Arby 
196 | 10 | 1,108 | Kulltorp | 

| | 

2 öl6e = 1,158 | 08 | —33,024 | Gräsgärde m. Olsbo 

| 

| 
| 

446 | 58 |30|70] 25157 | 145/|06])| 647|91]| 10,687 | Åletorp nr I o. 2 
138] 12|—]|— | 10) 16 132 | 76 281 | 04 4,998 | Applerum, Nygärde 
LISKSSK 533 285) 20153) GS 5,315 | Ålebo n:r 3 

2,997 | 61 | 82 | 49 172 Ir 2,230 | 12 [ 5,482 | 33 | 106,130 | 
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8. Kalmar läns södra landstingsområde. 

Till KONUNGEN, : 

Av Eders Kungl. Maj:t genom skrivelse den 29 sistlidne juni befalld avgiva yttrande an- 
gående en rikstaxering av landets samtliga skogstillgångar i enlighet med värmlandstaxe- 
ringens metod får Kalmar läns södra skogsvärdsstyrelse härmed i underdånighet anföra följande: 

Den av kommitterade utarbetade metoden för rikstaxeringen torde för större delen av 
landet vara tillfredsställande och synes ur teoretisk synpunkt sedd fylla sitt ändamål, som 
ju är att få kunskap om landets samtliga skogstillgångar. Av dess praktiska användning 
hava vi ej här någon direkt erfarenhet, men det synes uppenbart som om densamma under 
ogynnsamma omständigheter skulle lämna ett mindre noggrant resultat, i det att den ytterst 
torde förutsätta ett s. k. ideallandskap, där skogar, inägor och sjöar vore ungefär likformigt 
fördelade över taxeringsytan. Det finnes naturligtvis inom landet inga dylika landskap och 
därför uppkomma vid taxeringens praktiska tillämpning vissa fel, som av kommitterade 
beräknats till + 2 å + 3 procent, eller i en del fall mera, för olika landskap. TI verklig- 
heten torde dock felen bliva större, beroende på mer eller mindre ogynnsamt sammansatta 
landskap. 

Vad särskilt beträffar landskapen Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän samt södra 
Kalmar län och Öland samt Gottland torde metoden vara långt ifrån fördelaktig, då dessa 
landskap, särskilt Öland och Gottland, äro så vitt olika ideallandskap som möjligt. 

För dessa landsdelar torde vara fördelaktigast att använda någon metod, liknande den 
som av Kalmar läns södra skogsvårdsstyrelse användes för södra Kalmar län och Öland, 
vilkens resultat torde bliva det noggrannaste som står att erhålla. Visserligen är denna 
metod mera tidsödande, ävensom något dyrare, men detta bör till fullo uppvägas av den 
större noggrannheten. Att metoden kräver mera tid kan avhjälpas därigenom, att denna 
taxerings verkställande uppdrages åt vederbörande skogsvårdsstyrelse, då detta arbete kan 
verkställas samtidigt i alla län eller länsdelar, oberoende av rikstaxeringen i övrigt, samt 
torde kunna avslutas inom den av kommitterade för rikstaxeringen angivna maximitiden eller 
8 å 10 år. : 

Härmed lämnas i korta drag beskrivning över den av härvarande skogsvårdsstyrelse 
använda taxeringsmetoden: 

Först må påpekas att taxeringen blott gäller enskilda skogar, men ej statens eller under 
statens kontroll stående skogar, för vilka skogshushållningsplaner finnas. Uppgifter om dessa 
kunna sedermera noggrant erhållas från vederbörande revirförvaltning. 

Såsom första åtgärd låter skogsvårdsstyrelsen genom lantmäterikontorets i länet försorg 
nedtransportera befintliga lantmäterikartor i skalan 1: 80,000 med angivande på kartorna 
av gränser för hemman och hemmansdelar, vägar, vattendrag, sjöar, berg, mossar, kärr och 
inägor samt annat dylikt, som kan tjäna till orientering. 

Därefter verkställes genom länsskogvaktarna eller andra kompetenta personer revision av 
kartorna på marken, varvid intagas alla olikheter och beståndsgränser i överensstämmelse 
med Domänstyrelsens indelningscirkulär, varigenom fullt tillförlitliga kartor erhållas. 

Denna revision verkställes medelst uppgående av kompasslinjer, där så behöves, men på 
många ställen äro avstånden mellan de olika skiftena så korta, att avfattningen kan ske 
direkt med stöd av dessas rågångar. 

Där icke lantmäterikartor finnas, verkställes uppmätning av den felande arealen på van- 
ligt sätt, dock att linjen icke upphugges utan uppgås medelst kompass. TI allmänhet kan den 
felande arealens yttergränser erhållas medelst sammansättning av kringliggande kartors rå- 
gångar. 

Härefter verktälles taxering av hemmanens och byarnas virkestillgångar genom utläggande 
av provytor på lämpliga ställen och till erforderlig mängd, och uppgöres i allmänhet för 
varje socken särskild tabell över skogens kubikmassa inom olika åldersklasser. 

Sedermera under vinterns lopp arealräknas kartorna och arealen inom de olika skogsbe- 
stånden multipliceras med den i upprättad tabell utvisade kubikmassan per har för befintligt 
skogsbestånd, varigenom en noggrann beskrivning erhålles för varje hemman och hemmans- 
del, allt efter samma principer, som följas i statens skogshushållningsplaner, och varigenom 
för varje gård erhålles uppgift på skogbeväxt och kal mark, impedimenter, inägor, markens 
beskaffenhet, läget, trädslaget, medelhöjd, växtlighets- och slutenhetsgrad, virkesbelopp och 
ålder. i 

Sedan sammanföras uppgifterna socken- och länsvis, vad beträffar skogbeväxt och kal- 
mark, impedimenter och inägor samt virkesbelopp och åldersklassernas fördelning. 

Genom denna taxeringsmetod erhålles icke blott ett resultat vida överträffande värmlands- 
taxeringens vad noggrannhet beträffar utan dessutom vinnes ett synnerligen värdefullt mate- 
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rial för den lokala- och jordbruksstatistiken, vilket måste anses såsom synnerligen förmån- 
ligt, då värmlandstaxeringen icke torde kunna utnyttjas för detta ändamål. 

Hittills har icke i denna taxeringsmetod ingått uträkning af tillväxtprocenten (årliga massa- 
tillväxten), men denna kan sedermera lätteligen åstadkommas genom borrningar och därmed 
sammanhörande undersökningar inom varje socken, och detta arbete torde fördelaktigast ut- 
föras i ett sammanhang, då själva taxeringsarbetet är slutfört. 

Exempel på beskrivningar över hemman samt sockensammandrag bifogas. (Se sid. 275 
och 276). 

Hittills har skogsvårdsstyrelsen, inberäknat vad som bliver färdigt innevarande år, verk- 
ställt dylik uppskattning å c:a 305,000 har av landstingsområdets c:a 560,000 har. 

På grund av vad som här ovan framhållits vågar skogsvårdsstyrelsen i underdånighet på- 
peka, att styrelsen för sin del icke anser en uppskattning av skogstillgångarna inom södra 
Kalmar län enligt »värmlandsmetoden>»> tillfredsställande "utan hemställer, att uppskattningen 
måtte få fortgå på sätt hittills skett såsom varande den mest effektiva och för landsdelen mest 
passande metoden, och torde måhända styrelsen med hänsyn härtill framdeles kunna påräkna 
visst understöd för sin fortsatta verksamhet i denna riktring, särskilt då, efter vad nu kan 
bedömas, skogsvårdsafgifterna minskas avsevärt genom de förändrade bestämmelserna för 
dessas beräknande och debitering. 

På grund av det nu sagda får styrelsen i underdånighet meddela, att sådan ansökning 
om högre statsanslag kommer att insändas i samband med den årligen återkommande ansök- 
ning om åtnjutande av del i det av Riksdagen beviljade extra anslaget för skogsodlingens 
främjande. 

Kalmar i skogsvårdsstyrelsens expedition 7 september 1914. 
Underdånigst 

GUST. GENBERG. 
WILH. LIEDHOLM. P: O. LUNDE: 

Uno Danielsson, 

9. Gottlands län. 
Till KONUNGEN. 

Över i Värmlandskommissionens betänkande framställda förslag om en taxering av Sveri- 
ges samtliga skogar får skogsvårdsstyrelsen inom Gottlands län härmed i underdånighet 
avgiva följande utlåtande. 

Genom den för Gottland gällande 1908 års skogslag är i skogsvårdsstyrelsens hand lagd 
en synnerligen ingående befogenhet att reglera avverkningens storlek å enskildes hemman i 
länet. Genom att uppgöra sammandrag över meddelade tillstånd till saluavverkning är skogs- 
vårdsstyrelsen i tillfälle att tillnärmelsevis beräkna årliga saluavverkningens storlek. Över hus- 
behovsavverkningens ungefärliga omfattning skulle genom skogsvårdskommittéerna inom de 
olika kommunerna samt genom skogsväårdsstyrelsens tjänstemän kunna inhämtas kännedom. 
Rörande själva virkeskapitalets storlek och årliga tillväxten av detsamma kan däremot endast 
göras mycket approximativa kalkyler. Dessa faktorer vore dock av största värde för skogs- 
vårdsstyrelsen att känna för att på ett framsynt och ändamålsenligt sätt kunna fullgöra sitt 
åliggande att reglera skogsavverkningen inom länet. 

Mot av kommissionen föreslagna taxeringsmetoder samt mot taxationsprocentens storlek för 
Gottlands län har skogsvårdsstyrelsen intet att erinra. 

Skogsvårdsstyrelsen har sålunda intet att invända mot att en taxering av rikets samtliga 
skogar på föreslaget sätt kommer till stånd. 

Visby den 30 oktober 1914. 

Underdånigst 
A skogsvårdsstyrelsens vägnar 

HERMAN NYMAN. 
Ragnar Melin. 

10. Blekinge län. 

Till KONUNGEN. 

Av Eders Kungl. Maj:t i nådig skrivelse den 29 sistlidne juni anbefalld att avgiva ytt- 
rande över kommissionen för försökstaxeringen rörande virkeskapital, tillväxt m. m. av sko- 
garna i Värmlands län uppgjord plan till en taxering av Sveriges sämtliga skogar, får skogs- 
vårdsstyrelsen inom Blekinge läns landstingsområde i underdånighet anföra följande. 

Styrelsen får i full anslutning till vad kommissionen anfört för sin del framhålla, att den 
anser det vara av synnerligen stor betydelse för bestämmande av riktlinjerna för skogarnas 
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framtida skötsel, om en inventering av hela landets skogstillgång och en beräkning av 
skogens tillväxt och avkastningsförmåga komme till utförande. 

För att den föreslagna taxeringen skall utgöra en säker grundval även vid bedömande 
av spörsmål rörande skogslagstiftningen, är det dock nödvändigt, att en noggrann beräkning 
av avverkningen utföres. 

Kommissionen tänker sig en sådan beräkning utförd genom 10 kalundersökningar, dels 
av förhållande mellan avverkat och för accisdeklaration uppmätt saluvirke, dels av storleken 
av husbehovsvirket. Då dessa undersökningar till en stor del skulle grundas på de upp- 
gifter, som utan ansvar och på frivillighetens väg komme att lämnas av skogsägarna, anser 
skogsvårdsstyrelsen, att resultatet ej kommer att motsvara de fordringar på tillförlitlighet, 
som givetvis måste ställas på en så viktig fråga som den föreliggande. 

En på sådant sätt utförd beräkning av avverkningen måste ju också draga ganska ansen- 
liga kostnader, då det ej är tänkbart, att skogsvårdsstyrelserna, utan ökning av nuvarande 
tjänstepersonal, skulle vara i stånd att utföra densamma. 

Den enda tillförlitliga metoden för erhållande av kännedom om utvecklingen av våra 
skogar torde enligt skogsvårdsstyrelsens åsikt bestå i att efter viss tid omtaxera det under- 
sökta området. 

Vad beträffar taxeringen av Blekinge läns skogar, kan resultatet av en sådan lätt bliva 
osäker, dels på grund av länets lilla areal, dels ock på grund av att ägoslagen inom länet 
äro blandade om varandra. En bidragande orsak till ett osäkert resultat torde även vara, 
att skogarna äro ojämna både till slutenhet och ålder. Den förhärskande skogstypen inom 
länet är en hagmarksliknande blandskog av barr-, björk- och bokskog. Procentuell taxering 
av skogsbestånd, sammansatta av flera trädslag, torde också lämna ett osäkrare resultat än 

en dylik,. omfattande stora likformiga, av ett eller högst två trädslag bestående skogsbestånd. 
För att ej allt för stora fel skola uppkomma vid taxeringen av Blekinge läns skogar, bör 
alltså densamma omfatta en betydligt högre procent av arealen, än vad som erfordras vid 
taxeringen av övriga län. 

I övrigt har skogsvårdsstyrelsen intet att erinra mot planen till den av kommissionen före- 
slagna taxeringen av landets skogar. 

Ronneby den 26 oktober 1914. 
Underdånigst 

För skogsvårdsstyrelsen inom Blekinge läns landstingsområde 
L. M. KRUSE. 

Gunnar Fischer. 

11. Kristianstads län. 
Till KONUNGEN. 

Jämlikt nådig remiss den 29 sistlidne juni har skogsvårdsstyrelsen i Kristianstads län att 
avgiva yttrande över av kommissionen för försökstaxeringen rörande virkeskapital, tillväxt 
m. m. av skogarna i Värmlands län framställt förslag om en taxering av Sveriges samtliga 
skogar; och får styrelsen i anledning härav i underdånighet anföra följande: 

I likhet med kommissionen finner styrelsen den ifrågasatta taxeringen vara synnerligen 
önskvärd, ehuruväl styrelsen icke kan underlåta finna de kostnader, som taxeringen beräk- 
nats komma att draga, vara högst avsevärda. 

Beträffande sättet för taxeringen av Kristianstads läns skogar vill styrelsen framhålla, att 
då vissa delar av länet, såsom Ingelstads och Jerrestads härad, sydöstra delen av Villands 
härad, östra delen av Gärds härad samt västra delen av södra Asbo och Bjära härad äro 
alldeles överensstämmande med Malmöhus län, dessa delar av Kristianstads län borde taxe- 

ras på samma sätt, som är föreslaget för Malmöhus län. Visserligen finnes ej någon ekono- 
misk karta för Kristianstads län, men med tillhjälp av Generalstabens karta och förefintliga 
skifteskartor bör såväl skogsarealen som virkeskapitalet på sådant sätt bättre kunna upp- 
skattas än genom en över sagda länsdelar hela areal gående linjetaxering. 

Kristianstad den 31 oktober 1914. 
Underdånigst 

På skogsvårdsstyrelsens vägnar 
R. G. HAMILTON. 

B. G. Borgström. 

12. Malmöhus län. 
Till KONUNGEN. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom kungl. jordbruksdepartementet avfordrat skogsvårdsstyrel- 
sen i Malmöhus län utlåtande med anledning av det förslag om en taxering av Sveriges samtliga 
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skogar, som kommissionen för försökstaxering rörande virkeskapital, tillväxt m. m. av sko- 

garna i Värmlands län avgivit, får skogsvårdsstyrelsen i underdånighet anföra, att den intet 
har att erinra mot kommissionens speciella förslag för länet, en med stöd av den under 
utarbetning varande ekonomiska kartan utförd i linjetaxering av skogsmarken. 

Malmö den 30 oktober 1914. 
Underdånigst 

På skogsvårdsstyrelsens i Malmöhus län vägnar 
G. TORNERHJELM. 

FF. af: Petersens: 

13. Hallands län. 
Till KONUNGEN. 

Med anledning av infordrat utlåtande får skogsvårdsstyrelsen inom Hallands läns lands- 
tingsområde härmed avgiva underdånigt yttrande över förslaget om en taxering av Sveriges 
samtliga skogar. 

Skogsvårdsstyrelsen är övertygad om att den nödvändiga förutsättningen för en god skogs- 
politik är en ingående kännedom om förhållandet mellan skogens tillväxt och avverkning. 
Då kommissionen för taxeringen av Värmlands läns skogar genom sin erfarenhet i nämnda 
län ansett sig kunna förorda en rikstaxering för vinnandet av detta mål, ansluter sig skogs- 
vårdsstyrelsen till kommissionens förslag. 

Det är givetvis av största betydelse att snarast få kännedom om föreliggande spörsmål, 
och får skogsvärdsstyrelsen därför underdånigst uttala som ett önskemål, att rikstaxeringen 
utföres under den av kommissionen förordade tiden, eller under 6 år, 

Enär en väl ordnad avverkningsstatistik intimt sammanhänger med en inventering av Sve- 
riges skogar, är det givet, att denna statistik bör, från alla synpunkter sett, bliva ändamålst 
enligt uppställd. Här möta givetvis stora svårigheter, men torde dessa kunna lösas på de- 
sätt kommissionen föreslår. 

Skogsvårdsstyrelsen har i underdånig skrivelse år 1910 yttrat sig angående ordnandet av 
skogsstatistik, då statistiska kommitténs betänkande förelåg till styrelsens yttrande. Sedan 
dess har Styrelsen vunnit vissa erfarenheter i hithörande frågor vid taxeringarna till skogs- 
vårdsavgift, varför styrelsen vill i underdånighet framhålla önskvärdheten av att dessa er- 
farenheter utnyttjas vid en blivande kommittés utredning angående avverkningsstatistik. 

Å skogsvårdsstyrelsens vägnar 
Underdånigst 
SEB. THAM. 

Halmstad den 30 oktober 1914. | GC: Eje 

14. Göteborgs och Bohuslän. 

Till KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET. 
På grund av begäran i skrivelse den 29 juni 1914 får Skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs 

och Bohus län rörande kommissionens för försökstaxering av skogarna i Värmlands län plan 
till en taxering av Sveriges samtliga skogar framhålla, att förslaget synes välbetänkt, och att 
planens genomförande från olika synpunkter sett skulle vara av den allra största betydelse särskilt 
för värt lands enskilda skogsvård, varför styrelsen utan att i detta sammanhang hava något 
väsentligare att erinra, till saken skänker sitt livliga tillstyrkande. 

Uddevalla den 31 oktober 1914. 
För skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 

Enligt uppdrag 
OSCAR AD! BEER 

Länsjägmästare och sekreterare. 

15. Älvsborgs län. 

Till KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET. 
Med anledning av kungl. jordbruksdepartementets skrivelse den 29 juni d. å. får skogs- 

vårdsstyrelsen i Älvsborgs län härmed vördsamt tillstyrka det av kommissionen för försöks- 
taxering av skogarna inom Värmlands län framställda förslaget om taxering av samtliga 
Sveriges skogar. 

Borås den 29 oktober 1914. 
För Älvsborgs läns skogsvårdsstyrelse 

OSKAR NYLANDER. 
Karl F. Mellquist, 
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16. Skaraborgs län. 

Till KONUNGEN. 
I remiss den 29 sistlidne juni från kungl. jordbruksdepartementet anmodad avgiva ut- 

låtande med anledning av kommissionens för taxering av Värmlands läns skogar betänkande 
i vad detsamma rör ett framställt förslag om taxering av Sveriges samtliga skogar, får 
skogsvårdsstyrelsen inom Skaraborgs läns landstingsområde härmed i underdånighet anföra, 
att styrelsen på det livligaste tillstyrker förslaget, enär en närmare kännedom om en av vårt 
lands viktigaste naturtillgångar torde vara av allra största betydelse icke endast ur skogshus- 
hållnings- utan även ur nationalekonomisk synpunkt. 

Mariestad den 27 oktober 1914. 
Underdånigst 

För Skaraborgs läns skogsväårdsstyrelse: 
M. F; RODHE. 

Alf. Winbladh. 

17. Värmlands län. 

Till KONUNGEN. 
Genom nådig remiss av den 29 juni 1914 anmodad att avgiva utlåtande med anledning 

av framställt förslag om taxering av Sveriges samtliga skogar får skogsvårdsstyrelsen i Värm- 
lands län efter att hava tzgit del av nämnda förslag i underdånighet anföra följande. 

Skogsvårdsstyrelsen finner det vara av synnerligen stor betydelse, att den av vederbörande 
kommitterade föreslagna fullständiga taxeringen kommer till utförande under den allra när- 
maste tiden. Först i och med tillförlitlig uppskattning av virkesförråd, tillväxt och avverk- 
ningsbelopp vinnes säkert stöd för bestämmandet av den skogspolitik, som bör följas inom 
landet. 

Då den föreslagna taxeringsmetoden vid den redan utförda försökstaxeringen av Värm- 
lands län visat sig mycket tillfredsställande samt då vid den upprättade kostnadsberäkningen 
erfarenhet från nämnda försökstaxering stått vederbörande till buds, anser styrelsen, att 
kommitterades förslag torde kunna i dessa avseenden utan risk godkännas. 

I betänkandet finnas upptagna tvenne alternativ i avseende å den tid, under vilken arbetet 

skulle slutföras, och får styrelsen härutinng i uttala sin anslutning till det senare av dessa, 

vilket avser taxeringsarbetets utförande under loppet av sex år. 
Underdånigst 

Å Värmlands läns skogsvårdsstyrelses vägnar 
REINH. GEIJER. 

Gunnar Fries, 

Karlstad den 24 oktober 1914. 

18. Örebro län. 

Till KONUNGEN. 
Sedan kommissionen för försökstaxering av skogarna i Värmlands län i avgivet under- 

dånigt betänkande framställt förslag om taxering av Sveriges samtliga skogar, har Eders 
Kungl. Maj:t infordrat Örebro läns skogsvårdsstyrelses yttrande angående detta förslag och 
får styrelsen med anledning härav i underdånighet framhålla: 

att en exakt kännedom om storleken och beskaffenheten av Sveriges produktiva skogs- 
mark och virkeskapital utan tvivel vore av stor betydelse för vår skogsvård och därmed 
sammanhängande lagstiftningsfrågor; 

att den av kommissionen för Värmlandstaxeringen använda arbetsmetoden synes hava 
lämnat ett tillfredsställande resultat; 

att detta resultat synnerligen nära överensstämmer med vad förut såväl med avseende å 
skogsmarkens fördelning, virkeskapitalets storlek och tillväxt varit beräknat; 

att med den kännedom styrelsen tror sig äga om skogsförhållandena i Örebro län, an- 
ledning finnes antaga, att liknande överensstämmelse mellan dessa förhållanden och resultaten 
av en rikstaxering även här kommer att visa sig; 

att kostnaden för den föreslagna rikstaxeringen sannolikt icke kommer att stanna vid det 
beräknade beloppet, och sålunda bliva en utgiftspost, som under rådande förhållanden synes 
vara skäl att undvika. 

På grund av det anförda finner styrelsen icke någon fara uti att förorda ett uppskov i 



282 YTTRANDEN ÖVER DEN FÖRESLAGNA RIKSTAXERINGEN. 

detta stora och dyrbara arbete tillsvidare, i synnerhet som ett uppskov icke lägger hinder i 
vägen för avgörande efter sorgfällig prövning av flera av skogsvårdsstyrelser och enskilda 
personer väckta förslag till en bättre skogsvårdslag. 

Örebro den 8 oktober 1914. 
Underdånigst 

På Örebro läns skogsvårdsstyrelses vägnar 
FR. BAECKSTRÖM. 

J. A. Bergvall, 

19. Västmanlands län. 

Till KONUNGEN. 

Anmodad inkomma med underdånigt yttrande över av särskilda kommitterade avgivet be- 
tänkande med förslag om taxering av Sveriges samtliga skogar, får skogsvårdsstyrelsen inom 
Västmanlands läns landstingsområde i underdånighet anföra följande. 

Då det för skogsvårdspolitiken inom Västmanlands län vore av allra största betydelse att 
veta såväl virkesförrådets storlek och tillväxtförmågan hos skogskapitalet som skogsmarkens 
fördelning på olika skogstyper, och då de taxeringsmetoder, som kommit till användning vid 
försökstaxering i Värmland jämte nu föreslagna förändringar i desamma, synas giva fullt 
nöjaktiga resultat, får skogsvårdsstyrelsen i underdånighet instämma i kommitterades förslag 
till taxering av Sveriges samtliga skogar ävensom uttala sig för att en dylik undersökning 
om möjligt utföres under loppet av sex år i enlighet med vad av kommitterade föreslagits i 
det senare alternativet av kostnadsberäkningen för taxeringsarbetet. 

Västerås den 30 oktober 1914. 
Underdånigst 

På skogsvårdsstyrelsens vägnar 
JOHN KARLSSON. 

R. Alexanderson 

20. Kopparbergs län. 

Till KONUNGEN. 

Sedan kungl. jordbruksdepartementet i skrivelse den 29 juni 1914 infordrat skogsvårds” 
styrelsens i Kopparbergs län yttrande över kommissionens för Värmlandstaxeringen betän” 
kande med förslag om en taxering av Sveriges samtliga skogar, får skogsvårdsstyrelsen efter 
av betänkandet tagen del för sin del i underdånighet förorda, att en taxering enligt kommis- 
sionens förslag av Sveriges samtliga skogar måtte komma till stånd, och utföras under 
sex år. 

Skogsvårdsstyrelsen vill samtidigt i underdånighet framhålla lämpligheten av att det före- 
slagna taxeringsarbetet tager sin början med Dalarna, vilket landskap genom sitt geografiska 

läge därtill torde vara särskilt lämpat. 
Falun den 17 aug. 1914. 

Underdånigst 
För skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län 

C. F: HOLMQUIST. 
W. Dybeck 

21. Gävleborgs län. 

Till KONUNGEN. 

Skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs läns landstingsområde får härmed på grund av i skri- 
velsen den 29 sistlidne juni given befallning, rörande utlåtande med anledning av den av 
kommissionen för försökstaxering av skogarna i Värmlands län utarbetade planen till en 
taxering av samtliga Sveriges skogar underdånigst meddela, att skogsvårdsstyrelsen har 

intet mot dess verkställande att invända. 
Dock får styrelsen erinra därom, att styrelsen ej har några medel tillgängliga för ar- 

betets understödjande, utan torde sådana, i likhet med vad som varit förhållandet vid för- 
sökstaxeringen av Värmlands läns skogar genom riksdagens beviljande anskaffas. 

Likaså anser sig styrelsen böra framhålla, att de hos styrelsen anstälda tjänstemännen 

lå 
Lå 

å 

, 
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ej torde få tid att åtaga sig någon del av arbetet; utan anser styrelsen, i överensstämmelse 
med kommissionen, att utförandet därav bör givas i uppdrag åt en kommitté, varigenom 
det bästa resultatet också torde vinnas. 

Gävle den 30 oktober 1914. 
Underdånigst 

På skogsvårdsstyrelsens vägnar 
EDWARD RETTIG. - 

Carl Ahman. 

22. Västernorrlands län. 

d Till KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET, 
Åberopande kungl. jordbruksdepartementets skrivelse den 29 sistslidne juni får skogs- 

vårdsstyrelsen i Västernorrlands läns landstingsområde härmed äran avgiva utlåtande över av 
kommissionen för försökstaxeringen av skogarna i Värmlands län avgivet betänkande, i vad 
detsamma avser plan till taxering av Sveriges samtliga skogar. 

Gentemot de vittnesbörd rörande den föreslagna metodens användbarhet på skogsför- 
hållanden, som vetenskapsmän och sakkunnige i skogsfrågor avgivit, har styrelsen icke till- 
trott sig kunna göra någon egen mening gällande, även om styrelsen vid granskning av 
betänkandet icke blivit alldeles övertygad, att av kommissionen härutinnan uttalade åsikter 
till alla delar äro oemotsägbara, och även om vissa spörsmål synas hava lämnats obe- 
svarade i utlåtandet. 

Så mycket torde i varje fall vara säkert, att kommissionens försök att uppskatta det år- 
liga avverkningsbeloppet helt och hållet misslyckats, ett förhållande, som enligt styrelsens 
förmenande måste vara ägnat att i väsentlig mån förringa värdet av undersökningsresultatet, 
då ju avverkningsbeloppet ingår såsom en viktig faktor i bedömandet av hushållningen med 
skogarna, att det måste anses synnerligen beklagligt, om denna fråga skulle lämnas helt åsido. 

Det är icke heller så alldeles säkert, att en inventering av landets skogstillgångar såsom 
den nu föreslagna kommer att för Norrland bliva av det värde, som skulle vara önskligt 
Särskilt beträffande de två nordligaste länen synes det nämligen kunna fordras, att under 
sökningsresultaten för lappmarksskogarna å ena samt kustlandskapen å andra sidan icke samman- 
blandades, då dessa områden var för sig med hänsyn till olika tillväxtmöjligheter och förut- 
varande behandlingssätt representera helt motsatta skogstyper. Taxeringen borde för den 
skull omläggas så, att här antydda önskemål bleve tillgodosedda. 

Om alltså, som ovan nämnts, styrelsen icke kan bestrida den använda metodens — san- 

nolikhetsberäkningens — tillämplighet i fråga om skogsuppskattning, så finner sig styrelsen 
lika litet kunna med någon grad av säkerhet vitsorda densamma. Under förutsättning att 
vägande invändningar beträffande metodens användbarhet icke kunna framställas, och ehuru 
detaljanmärkningar förvisso kunna göras gent emot det vid försökstaxeringen vunna resul- 
tatet, finner styrelsen emellertid den föreslagna rikstaxeringen väl motiverad, då en tillför- 
litlig kännedom om virkesförrådets storlek, beskaffenhet och avkastning i Sveriges skogar 
måste vara av stort nationalekonomiskt intresse. Hvad angår kostnaderna, så synas de, 
därest de kunna hållas inom den uppgivna ramen, icke vara avskräckande. 

I varje fall torde en dylik rikstaxering böra börja norrifrån och fortgå söderut, enär 
tyngdpunkten av intresset måste anses förlagd till de norrländska länen såsom de ojämförligt 

mest skogsproducerande i landet. 
Sollefteå den 27 oktober 1914. 

Å skogsvårdsstyrelsens vägnar 
HUGO FAHLEN. 

Per Ödman. 

23. Jämtlands län. 

Till KONUNGEN. 
Anbefalld att avgiva yttrande med anledning av det av kommissionen för försökstaxering 

av virkestillgång, tillväxt m, m, av skogarna inom Värmlands län i dess betänkande fram- 
ställda förslag om en taxering av Sveriges samtliga skogar får skogsvårdsstyrelsen i Jämt- 
lands län i underdånighet anföra följande: 

Utan att inlåta sig på någon i detalj ingående prövning av den vid den ifrågavarande försöks- 
taxeringen använda metodens ändamålsenlighet eller det vunna resultatets tillförlitlighet hål- 
ler skogsvårdsstyrelsen före, att med tillämpning av densamma med däri föreslagna föränd- 
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ringar vid den ifrågasatta taxeringen av Sveriges samtliga skogar bör kunna erhållas en i 
stort sett god kännedom icke blott om storleken av det skogskapital, landet äger, och om 
dettas beskaffenhet med hänsyn till trädslags-, åldersklass och dimensionsfördelning utan 
även översikt över olika markslags och olika skogstypers arealfördelning. 

Skogsvårdsstyrelsen anser sig emellertid böra framhålla, att enligt dess åsikt den ifråga- 
satta taxeringen icke kan tillmätas någon större betydelse för skogshushållningen med 
mindre. samtidigt verkställes en såvitt möjligt noggrann utredning om avverkningens storlek 
och beskaffenhet. 

Då inom Dalarna och de norrländska länen, undantagandes Gävleborgs län, förefinnas 
väsentligen olika betingelser för skogs uppkomst och tillväxt inom de högre närmare fjäl- 
len belägna områdena och de lägre belägna, synes det önskvärt att dessa områden vid en 
blivande taxering behandlas var för sig. 

Därest den föreslagna taxeringen av landets samtliga skogar kommer till stånd, bör den 
enligt skogsvårdsstyrelsens mening utföras på så kort tid som möjligt. 

Enär en taxering av Sveriges samtliga skogar skulle vara av stort allmänt intresse, får 
skogsvårdsstyrelsen i underdånighet tillstyrka, att taxering av Sveriges samtliga skogar må 
äga rum och att den utföres under den kortare av kommissionen föreslagna tiden av sex 
år samt hemställa, att därvid de av styrelsen framhållna synpunkter må vinna beaktande. 

Östersund den 30 november 1914. 
å Underdånigst 
Å skogsvårdsstyrelsens i Jämtlands län vägnar 

OLOF BJÖRKLUND. 
O. Hj. Humble, 

24. Västerbottens län. 

Till KONUNGEN. 
Med anledning av, genom skrivelse av den 29 juni 1914, infordrat yttrande över förslag 

till en taxering av Sveriges samtliga skogar får Västerbottens läns hushållningssällskaps för- 
valtningsutskott härmed i underdånighet anföra följande. 

Betydelsen av en ungefärlig kännedom om skogarnas virkesmassa och avkastningsförmåga 
torde för Norrland med dess utvecklade trävaru- och massaindustri vara av större vikt än 
för sydligare delar av riket. 

Denna fråga har också inom härvarande industri- och skogsvårdskretsar varit föremål för 
uppmärksamhet, och redan år 1905 beslöt föreningen för skogsvård i Norrland på ett möte 
i Graninge att lämna sin styrelse i uppdrag »att vidtaga den utredning, som lämpligen i 
detta avseende kunde åstadkommas inom Norrlands skilda områden», och anslogs för ända- 
målet ett belopp av 2,000 kronor. 

På grund av de säregna förhållanden, som äro rådande i Norrland, och varom utskottet 
här nedan skall vidare yttra sig, ansåg styrelsen, att utredningen mycket väl kunde baseras 
på de skogsuppskattningar och undersökningar, som redan förelågo, och med anledning 
härav utfärdade styrelsen en cirkulärskrivelse till ett antal intresserade skogsmän i Norr- 
land med anhållan, att dessa ville, var och en inom vissa angivna floddalar, insamla före- 
fintligt statistiskt material och i övrigt lämna en del upplysningar, allt i enlighet med sär- 
skilt upprättad P. M. (se Föreningens för skogsvård i Norrland årsskrift för år 1906, del. IT, 
Sid-Cn5 2). 

Styrelsen hade från början tänkt sig att ganska snart kunna framlägga ett resultat, men 
inom kort höjdes röster för, att arbetet ej skulle forceras, och att detsamma kunde fortgå 
successivt och resultaten ådalsvis publiceras. 

Då emellertid ej synnerligen långt därefter förslag framlades därom, att Sveriges skogs- 
vårdsstyrelser skulle företaga inventering m. m. av hela landets skogskapital — ett förslag, 
som därefter föranledde Värmlandstaxeringen — ansåg sig styrelsen för skogsvård i Norr- 
land icke vidare böra fullfölja arbetet. 

Anledningen till att den ifrågavarande utredningen ansågs till största delen kunna baseras 
på redan förefintliga uppgifter var, såsom utskottet förut anfört, de säregna förhållanden, som 
äro rådande i Norrland och speciellt inom det i betänkandet föreslagna undersökningsområ- 
det Norr- och Västerbottens län, vilket väl närmast bör bliva föremål för utskottets utlåtande. 

Inom de till de båda länen hörande lappmarkerna stå nämligen de enskilda skogarna 
under utsyningslag, och till följd därav äro alla dessa skogar genom skogsstatens försorg 
uppskattade — enligt gällande föreskrifter till från omkring 5 till 8 å 10 4 av skogens 
areal, eller i särskilda fall genom stamräkning. 

Dessutom hava under de senaste 12—14 åren respektive industriella verk å sina ägande 
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lappmarksskogar vidtagit särdeles detaljerade undersökningar över virkeskapitalet, tillväxt 
m. m. Dylika undersökningar äro även utförda på större delen av de skogar inom kustlan- 
det, som stå under utsyningstvång, och på Baltiska utställningen detta år framlades en hel 
del statistiska uppgifter, hämtade från dylika av industriella verk utförda uppskattningar. 

Den återstående delen av lappmarkernas skogar tillhör staten, och även dessa hava an- 
"tingen redan uppskattatas, eller pågår arbetet därmed i raskt tempo. 

Inom de båda länens kustland äro (utom de ovannämnda skogarna, som stå under ut- 
syningslag) även — med undantag för det grövre virket — de enskilda skogsägarna under- 
kastade utsyning av vederbörande skogstjänstemän, och hava skogarna sålunda varit under- 
kastade en ganska likformig behandling, vare sig de tillhört industriella verk eller den själv- 
ägande befolkningen. 

De industriella verken äga emellertid inom kustlandet — vart och ett inom en eller flera 
ådalar — avsevärda arealer skogsmark, och dessa skogar hava i regel under de senare åren 
undergått uppskattningar — ofta av mycket detaljerad art. 

Statens skogar inom kustlandet hava till stor del undergått uppskattning. 
Det är på grund av dessa säregna förhållanden, som man — såsom ovan anförts — för 

omkring 10 år sedan inom skogsmannakretsar i Norrland ansåg, att en fullt tillfredsställande 
utredning rörande skogarnas virkeskapital m, m. skulle kunna erhållas genom sammanställ- 
ning och bearhetning av redan då förefintligt material, och då under de gångna åren detta 
material mångdubblats, torde denna åsikt för närvarande hava ännu större berättigande, och 
får utskottet även föreslå, att frågan om uppskattning av virkeskapital m. m. å skogarna 
inom det föreslagna undersökningsområdet, Norr- och Västerbottens län löses på ovan an- 
givet sätt, varigenom kostnaderna kunna nedbringas till en ringa bråkdel av den summa, 
som i betänkandet förslagsvis angivits. 
Umeå den 16 november 1914. 
Å Västerbottens läns hushållningssällskaps förvaltningsutskotts vägnar: 

Underdånigst 
JAMES FALK. 

Johan Söderbiom. 

25. Norrbottens län. 

Till KONUNGEN. 
Till besvarande av nådig remiss den 29 juni 1914 får Norrbottens läns hushållnings- 

sällskaps förvaltningsutskott härmed underdånigst avgiva följande utlåtande med anledning av 
det förslag om en taxering av Sveriges samtliga skogar, som framställts av kommissionen 
för försökstaxering m. m, av skogarna i Värmlands län. 

Beträffande de av kommissionen framhållna synpunkterna angående betydelsen av en riks- 
inventering av Sveriges samtliga skogar och angående de allmänna principerna för den er- 
forderliga taxeringsprocentens bestämmande har utskottet icke haft något att erinra. 

Beträffande det föreslagna linjesystemets anordning har utskottet emellertid ansett sig böra 
framhålla önskvärdheten av, att frågan om linjetätheten inom Norr- och Västerbottens län 
eller åtminstone inom övre delarna av dessa län tages under förnyad omprövning. Kom- 
missionen har i sitt betänkande (sid. 208) framhållit, att den olikhet beträffande procenten 
medelfel för olika ägoslag, som vid försökstaxeringen av Värmlands skogar visat sig emellan 
det undersökta länets norra och södra del, röner starkt inflytande av den mer eller mindre 
regelbundna förekomsten av viss slags mark, och att den omständigheten, att vattenarealen 
är så starkt koncentrerad i länets södra del bidragit till att göra felprocenten större i denna 
än i den norra delen av länet. Då nu samtliga de stora lappmarkssjöarna ligga inom ett 
område, från vilket av flera skäl vore av stor betydelse att få så tillförlitliga undersöknings- 
resultat som möjligt, har utskottet ansett det kunna ifrågasättas, om ej linjesystemet i de 
ifrågavarande trakterna borde tagas tätare än kommissionen föreslagit, nämligen med 10 i 
stället för 20 kilometers avstånd. Utskottet ber i detta sammanhang att få erinra om att 
det är just beträffande tillgodogörandet av de i dessa trakter belägna statsskogarna, som de 
skarpaste anmärkningarna framställts emot statens skogsförvaltning, liksom också, att det just 
är beträffande de här belägna skogsmarkerna, som de största meningsskiljaktigheterna fram- 
trätt, då det gällt att bestämma virkeskapitalet, dess tillväxt och rationella beskattning. Un- 
der alla omständigheter har det synts utskottet mera befogat att nedlägga en något större 
kostnad på en noggrannare undersökning av dessa förhållanden, än att genom en linje- 
taxering med 2 å 4 kilometers avstånd mellan taxeringslinjerna och med därav betingade 
höga kostnader utröna skogstillgången i en del av södra Sveriges skogsfattigaste län. 

Vidare vill utskottet framhålla önskvärdheten av, att Norrbottens och Västerbottens län 
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vid taxeringsarbetets bearbetning behandlas vart för sig. Kommissionen säger (sid. 216): 
»Om enligt kommissionens förslag Norr- och Västerbottens län få samma linjetäthet och 
samma linjeriktning, förefinnes ingen svårighet för att behandla dessa två län som en enhet. 
Resultatet för båda två bör naturligtvis bli vida säkrare än för vart och ett av dem.» Här 
ifrågasättes alltså, att Sveriges två största län, från vilka en mycket betydlig del av landets 
trävaruexport tager sitt råmaterial, och inom vilka den största delen av statens skogar är 
belägen, skola vid taxeringsresultatets uträkning tagas såsom en helhet, samtidigt med att 
kommissionen föreslagit en mycket dyrbar specialundersökning av vart och ett av de delvis 
mycket skogfattiga länen i södra delarna av landet. 
Om en sammanslagning av de små undersökningsområdena i södra Sverige företogs, så 

skulle enligt den av kommissionen: förebragta utredningen ett större avstånd mellan taxerings- 
linjerna även där kunna utan skada för taxeringsresultatet tagas och kostnaden för den före- 
slagna taxeringen av rikets skogar därigenom kunna i högst väsentlig grad nedbringas. 
Kommissionen, som beträffar Norr- och Västerbottens län givit en anvisning om, att en 
tredjedel av riket utan olägenhet skulle kunna vid en taxering av rikets skogstillgångar 
sammanslås till en enhet, har icke anfört några skäl, varför de återstående ?/, av riket skola 
behöva uppdelas på 21 undersökningsområden, fördelade enligt den administrativa indel- 
ningen av riket. Utan att i detta avseende våga göra något förslag, har utskottet ansett sig 
böra påpeka den nedsättning i kostnaden för den föreslagna skogstaxeringen, som skulle 
kunna vinnas genom att för denna undersökning välja en ifrån skogsbiologisk och skogs- 
förvaltningssynpunkt mera rationell indelningsgrund än landets administrativa indelning i län. 

Underdånigst 

För Norrbottens läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott. 

H. K. BRÄNDSTRÖM. 
Paul Hellström. 

Luleå den 28 oktober 1914. 
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Lagar, kungl. förordningar och beslut. 

Generalförslaget för år 1915. 

Kungl. Maj:t har i nedanstående skrivelse till domänstyrelsen den 15 dec. 1914 fastställt 
1915 års driftkostnader för domänfonden. 

Med skrivelse den 20 november 1914 har Ni till Oss överlämnat »generalförslag till ut- 
gifter för år 1915 från förslagsanslaget till driftkostnader för statens domäner», 

I generalförslaget har Ni under rubriken 

I. Kostnader för domänstyrelsen» upptagit följande poster: 

Till avlöningar inom Edert ämbetsverk enligt stat den 16 
RER TEES MENS RAN eAEAS R E RR Et RR OA  RE RA kr. 105,300: — 
avlöningar åt inom Edert ämbetsverk fast anställda kvinn- 
liga biträden enligt stat den 10 juni 1912 och den 4 

TISÄN: TIS) Aer RE 4 AE SENSE SFR TEA ARS SEA SR ARP Ae JR oe 
>» arvoden åt amanuenser och biträden samt för byggnads- 

planers granskning, flitpengar åt den extra tjänsteperso- 
nalen ävensom till vikariatersättning,...........sÅmsoreosses > -43,700: — kr. 162,200: — 

» ålderstillägg åt ämbetsverkets personal, förslagsvis s.....somsosssoosesone aa > —-11,000: — 
» pensionering av ämbetsverkets personal, förslagsViS ........................ » 2,000: — 

avlöning åt extra amanuenser och extra biträden inom Edert ämbets- 

Wenkarsam tät NEFen Skpynin OSTI 10 ccs des se serna sa vs RNE ESSEN » —-12,000: — 
FIRE PEN SeERfo nt AMIHeEtSVETKEe ba Nol or to blflslen ven ie stelna sr YRAN RE SIE » — 18,000: — 

rese- och traktamentsersättning åt Eder personal ............ OST » 6,000: — 

fnyekningskostnader förkamhbetsverkObibi moss... = sees VERSER Se SEE » 5,000: — 

eller tillhopa kronor 216,200: — 

Vidare hava i generalförslaget under nedannämnda rubriker upptagits följande utgifts- 
poster, nämligen: 

II. Statens skogsdomäner. 

A. Skogsstatens avlöningar. 
mullfskogsstatens. ordinarie personal ..........s.ss.scsesesee kr. 1,224,400: — 

»  ålderstillägg för skogsstatens personal, förslagsvis... > 114,000: — 
» pensionering av skogsstatens personal, förslagsvis... >» 65,000: — 
FRRSKOPSStalens (extra. PErSONAL ss... so. assistent bjud ses 2035 55Ee kr. (27182,055: —r 

B. -Skogsstatens boställen och bostadslägenheter. 

öilfänybygpgnhadern. och reparationer! vs ss.sssdss ec se nera RS AA AN AN » 49,235: — 

C. Skogsindelning och skogsuppskattning. 
Till kostnader vid skogsindelning å kronoparker, utar- 

renderade statsegendomar och civila boställen, för 
skogsuppskattning, timmerräkning, tryckning av ta- 
bellblanketter härför samt till upprättande av situa- 
tionskartor och kartkopieringar m, m, för kronans 
SLÖT rf d EN SEA VRSNE SE KARE EE LL pl ob an SE OSSE AG » 235,000: — 

> hantlangning vid indelningsarbete äå Klotens övnings- 

DE Na ina om de av trå sa ANS öre SR SIS NS SARS SST ST 2 2007 > 235,200: — 

Transport kr. 2,467,390: — 
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Transport kr. 2,467,390: — 
oo D. Direkta förvaltningsutgifter. 
Overjägmästarnas expensmedel m. IM. "sscms.scsessssserr ora kr. 19,910: — 
Jägmastarnas dorvaltningsmedel dc s. res » 4,530,074: — 
Till utgifter för skötsel, bevakning, utskylder m. m. å 

egendomar, vilka komma att framdeles under detta 
år eller under nästa år inköpas, att användas efter 

Bdertybeprovande. st 33 fs Sadat ESS SN » 30:0007=- > 4,578,084=—— 

E. Diverse allmänna ändamål. 
Rese- och traktamentskostnader för extra förrättningar efter 

särskilda förordnanden att ersättas enligt reseregle- 
[32 (252121 RENEE SLE Bra RA pen oe SER RR kän a pt rg re RAD kr. 15,000: — 

Skogsstatens vidare utbildning: 

ETH ÖS pertdrer 6 SINGER sa Ra SNRA kr. 3,500: — 
» anordnande av distriktsmöten för skogs- 

tjänsten ans. uret ba ARA SK NAN p16;000:1— 
» anordnande av exkursioner för krono- 

TALA he SERA Ita bs ARStR SRF ANSL TRE 4,000: — 
» inköp och fördelning av 260 exemplar 

av »kort handledning i skogshushåll- 
TÄTA Of rönn do ina rö efte SA AE SAR IE » 650: — 
prenumeration 3 visst antal exemplar 
av tidskriften »Skogen» avsedd att ut- 
delas till ordinarie kronojägare och 
MISSA CEXtrAN KLONO]AgATE sh. oo esees ne oda T,200: kry: 15;350:-— 

EX pEdiN ODSINVERTATICT. 3. rig de se dee AREA TAN EN kr. 11,500: — 
Utombordsmotorers anskaffande åt vissa jägmästare och 

KERO TIO JAS ATC 25 otsbs sis A Se arta sle NTE ABANA SS ARV KR LURA AT » 3,000! — 
Sängkläders anskaffande till skogskojor i de sex nordli- 

KTaStE BLADEN ec före etter enär sek erörsres SS ARA AA SÄ ROS ERA » 300: — 
Filiötöratsedda' och diverse Wgiften. .u...s.co....sod. EE » 301,270: — kr. "> 346,926: — 

eller tillhopa kronor 7,393,300: — 
III. Statens jordbruksdomäåner, 

tillhopa kronor 160,500: — 

Vid föredragning denna dag av detta ärende hava Vi till efterrättelse under år 1915 fast 
ställt det insända generalförslaget under benämning »generalförslag angående driftkostnader 
under år 1915 för statens domäner» dock med följande ändringar: 

att av de under rubriken »II. Statens Skogsdomäner» bland diverse allmänna ändamål till 
skogsstatens vidare utbildning upptagna poster dels uteslutes posten 6,000 kronor till an- 
ordnandet av distriktsmöten för skogstjänstemän, dels ock nedsättes posten till anordnandet 
av exkursioner för kronojägare från 4,000 kronor till 2,000 kronor, i följd varav de för 

skogsstatens vidare utbildning upptagna utgifter minskas med tillhopa 8,000 kronor eller 
från 15,350 kronor till 7,350 kronor, samt 

att med iakttagande av vad sålunda bestämts driftkostnaderna under år 1915 för statens 
domäner fastställas till ett sammanlagt belopp av förslagsvis 7,782,000 kronor. 

Tillika vilja Vi härigenom bemyndiga Eder ej mindre att, därest å vissa av de särskilda 
anslagsbelopp, som ingå bland jägmästarnas här ovan anvisade förvaltningsmedel, besparingar 
möjligen skulle uppkomma, efter vederbörlig prövning använda sådana besparingar till fyl- 
lande av tilläventyrs uppstående brister å andra anslagsbelopp. 

Detta meddelas Eder härigenom till kännedom och efterrättelse samt för vederbörandes 
underrättande; och återställes härmed generalförslaget, försett med behörig påskrift, jämte 
till detsamma hörande bilagor och övriga handlingar. 

Skogsinstitutets arbete intill dess skogshögskolan börjar sin verksamhet. 

Kungl. Maj:t har härom den 31 december 1914 fattat följande beslut: 
Vid fastställande den 9 oktober 1914 av stat för skogshögskolan att tillämpas under år 
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1915 förklaärade Vi med riksdagen, att för tiden intill den 1 oktober 1915 det skulle åligga 
rektor vid skogshögskolan att bestrida direktörstjänsten vid skogsinstitutet samt skogshög- 
skolans professorer att bestrida undervisningen vid samma institut, en var i sina läroämnen. 

Vidare anbefallde Vi domänstyrelsen samt styrelsen för skogshögskolan och statens skögs- 
försöksanstalt att till Oss inkomma med gemensamt yttrånde i fråga om inseendet över och 
den ekonomiska förvaltningen av skogsinstitutet för tiden intill den 1 oktober 1915. 

Slutligen förklarade Vi Oss vilja framdeles, sedan Berörda yttrande avgivits, fatta beslut 
angående anvisande av det av riksdagen på extra stat för år 1915 beviljade anslag äv 17,100 
kronor till uppehållande av skogsinstitutets verksamhet från 1915 års början till den 1 ok- 
tober samma år. 

I skrivelse den 18 december 1914 hava nu domänstyrelsen samt styrelsen för skogshög- 
skolan och statens skogsförsöksanstalt avgivit dét sålunda infordrade yttrandet samt därvid 
tillika hemställt, dels att åtgärd måtte vidtagas för upprätthållande av undervisningen vid 
skogsinstitutet under år 1915 i zoologi m. m. såmt i skogsteknologi m. m., dels ock att 
medel måtte anvisas till uppehållande av direktörs- och vissa lärarbefattningar vid skogsin- 
stitutet under år 1915. | 

Då Vi nu låtit Oss föredragas detta ärende hava Vi förklarat, att inseendet över och 
den ekonomiska förvaltningen av skogsinstitutet under år 1915 skall omhänderhavas av sty- 
relsen för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt, S 

Vidare hava Vi, som den 5 december 1914 beslutat stadgar för skogshögskolan -— i 
avvaktan på expedierandet av samma beslut — bemyndigat styrelsen för skogshögskolan 
och statens skogsförsöksanstalt att tills vidare för en tid av intill tré månader, räknat från 
1915 års början, ej mindre förordna lämpliga personer att uppehålla rektorsbefattningen samt 
övriga i skogshögskolans stat för år 1915 upptagna professorsbefattningar vid skogshögskolan, 
i den mån sådant erfordras för uppehållande av undervisningen vid skogsinstitutet, ävensom 
förklarat. att de sålunda förordnade personer skola äga uppbära de i nämnda stat för skögs- 
högskolan för dessa befattningshavare upptagna avlöningsförmåner med skyldighet dock att 
avstå en var ett belopp motsvarande den ordinarie innehavare av befattningen påvilande pen- 
sionsavgift för den tid, förordnandet varar, än även förordna lämplig person att uppehålla 
befattningen såsom extra lärare i zoologi m. m. vid skogshögskolan samt bestrida undervis- 
ningen vid skogsinstitutet i såväl detta ämne jämte entomologi som de övriga ämnen, sty- 
relsen föreskriver, mot åtnjutande av dels från det i skogshögskolans förberörda stat upptagna 
anslag till arvoden åt extra lärare av ett arvode 3,500 kronor för år räknat och dels från 
den i staten för statens skogsförsöksanstalt upptagna anslagspost till arvode åt en laborator i 
skogsentomologi av ett arvode av 500 kronor för år räknat. 

Tillika hava Vi, med anledning av vårt beslut härom den 20 mars 1914, förklarat, att 

det av riksdagen å extra stat för år 1915 anvisade anslag av 500 kronor såsom personligt 
lönetillägg åt tillförordnade lektorn vid skogsinstitutet Tor William Jonson icke skall utgå, 
enär den befattning, varå Jonson hittills innehaft förordnande, från och med år 1915 upphört. 

Slutligen anbefalla Vi Eder, att till styrelsen för skogshögskolan och statens skogsför- 
söksanstalt, på rekvisition i mån av behov, utanordna ovan berörda av riksdagen på extra stat 
för år 1915 anvisade anslag av sjuttontusenetthundra kronor till uppehållande av skogsin- 
stitutets verksamhet från 1915 års början till den I oktober samma år. 

Preijudikat rörande stövareijakt å mindre äga, helt omgiven av främmande 
marker, 

Kungl. Maj:ts utslag på de besvär bokhållaren J. Sjökvist i Haddebo i underdånighet anfört 
över ett av Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt den 19 juni 1911 meddelat utsläg i mål 
emellan Sjökvist, å ena, samt jägmästaren S. V. Söderqvist å tjänstens vägnar, å andra 
sidan, 

Av handlingarna i målet inhämtas följande: 
Söderqvist har efter stämning vid Askers och Sköllersta Häradsrätt påstått ansvar å Sjö- 

kvist för det denne skulle söndagarna den 16 och den 30 oktober 1910 idkat jakt å Haddebo 
kronopark. 

Häradsrätten, varest parterna fordrat ersättning för kostnaderna å målet, har i utslag den 
I april 1911 utlåtit sig: Sjökvist hade i målet medgivit, att han jämte sällskap dels söndagen 
den 16 och dels söndagen gen 30 oktober 1910 i och för bedrivande av jakt med stövare- 
hundar inställt sig å ett i Haddebo kronopark inskjutande, enskild person tillhörigt mark- 
område med en bredd av allenast tvåhundra meter; att, sedan Sjökvist släppt ifrågavarande 
hundar, av vilka Sjökvist ägde den ena av de den 16 oktober använda och båda dem, som 
använts den 30 oktober, två harar skjutits för desamma vid förra tillfället och en vid det 

19 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 



200 SKOGSADMINISTRATIONEN. 

senare; ” ävensom - att- åtminstone den ena av de den 16 oktober skjutna hararna samt -den, 
som skjutits den 30 oktober av hundarna tagits upp å och drivits från kronoparken in å 
nämnda markområde. Söderqvist hade i målet gjort gällande och Häradsrätten funne det 
ock vara: uppenbart, att jakt efter stövarehund å ett markområde av så ringa bredd och 
av. den: beskaffenhet som ifrågavarande icke rimligtvis kunde bedrivas, utan att hundarnas 
sök och -drev till största delen ägde rum och jakten sålunda huvudsakligen skedde å an- 
gränsande” ägor: Ett släppande av stövarehundar under dylika förhållanden, vilket förty 
måste: antagas ske i akt och mening, att tillägga sig villebråd från angränsande förbjuden 
mark, kunde sålunda ej annorlunda anses än som olovlig jakt. På grund därav och då den 
omständigheten, att Sjökvist själv ej skjutit någon av de vid åtalade tillfällena fällda hararna 

saknade” betydelse i målet, funne Häradsrätten Sjökvist hava vid båda tillfällena i fråga gjort 
sig skyldig till olovlig jakt och dömde för den skull Sjökvist jämlikt 24 kapitlet 13 $ och 
7 -kapitlet 4 $ strafflagen att för nämnda förseelse vid vartdera tillfället böta tjugufem kronor, 
eller tillhopa femtio: kronor; varförutom Sjökvist förpliktades att ersätta Söderqvist för in- 
ställesen i målet med fjorton kronor nittio öre: 

Hovrätten där Sjökvist besvärat sig, har i utslag ovanberörda den 19 juni 1911 yttrat: 
Hovrätten funne skäl ej vara anfört, som: kunde föranleda ändring i Häradsrättens utslag. Av 
Sjökvist. i besvären framställt yrkande -om gottgörelse för kostnaderna å målet i Hofrätten 
kunde icke bifallas. i 

I Hofrättens utslag har Sjökvist i underdånighet yrkat ändring, och har Söderqvist över 
de underdåniga besvären inkommit med förklaring. 

Kungl. Maj:ts utslag är med Dess Högsta Domstol beslutet; given Stockholms slott den 
4 november 1914. : i 

Kungl. Maj:t har i nåder låtit sig föredragas ovanberörda underdåniga besvär och finner ej 
skäl göra annan ändring i Hovrättens utslag än att, enär jägmästare icke i mål av förevarande 
beskaffenhet är berättigad att av den tilltalade bekomma ersättning för inställelsen, Sjökvist 
befrias från den honom i målet ådömda ersättningsskyldighet. Det vederbörande till under: 
dånig efterrättelse länder. 

Ändring i gällande bestämmelser rörande upplåtelse av odlingslägenheter 
i Västerbottens och Norrbottens län, m. m. 

Domänstyrelsen har härom den I1 december 1914 till Kungl. Maj:t avgivit följande un- 
derdåniga utlåtande. 
Genom nådig remiss den 5 mars innevarande år har domänstyrelsen anbefallts att, efter 

hörande av Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande i Norrbottens och Västerbottens län, av- 
giva underdånigt utlåtande över en av dåvarande landshövdingen i Norrbottens län, nuva- 
rande statsrådet och chefen för civildepartementet O. von Sydow gjord underdånig framställ- 
ning angående ändring i gällande bestämmelser rörande upplåtande av odlingslägenheter i 
Västerbottens och Norrbottens län. ; 

Till åtlydnad härav får domänstyrelsen — som den 8 sistlidne mars med remissaktens 
återställande avgav underdånigt över berörda framställning, i vad den avsåg inställande tills- 
vidare, i avbidan å ärendets slutliga prövning av all upplåtelse av odlingslägenheter eller 
andra lägenheter ovan odlingsgränsen — överlämnande avskrift av remissakten och bifo- 
gande från Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande i Norrbottens och Västerbottens län 
inhämtade utlåtanden, för egen del i underdånighet anföra följande. 

I den: underdåniga framställningen har framhållits bland annat, a£t gällande avvittrings- 
stadganden tillika med Eders Kungl. Maj:ts särskilda nådiga brev angående fastställande av 
den s k. odlingsgränsen, vilken skulle utgöra skillnadsgräns mellan de delar av lappmarken, 
som voro tjänliga för odling och den egentliga fjällbygden, inom vilken senare upplåtande 
av nybyggen icke vidare finge äga rum, ävensom lag den 4 juni 1886 och den i dess ställe 
sedermera utfärdade, ännu gällande lag den 1 juli 1898 angående svenska lapparnas rätt 
till renbete i Sverige, tydligt synes giva vid handen, att någon mera omfattande, på allmänna 
föreskrifter grundad upplåtelse av mark ovan odlingsgränsen icke ansetts kunna ifrågakomma. 

Å andra sidan hade emellertid genom nådiga brefvet den 29 maj 1891 lämnats domän- 
styrelsen rätt att upplåta lägenheter till skogstorp å kronoparker i Norrbottens län och genom 
nådiga brevet den 27 maj 1904 även inom Västerbottens län. Genom nådiga kungörelsen 
den 18 juni 1909 hade sagda rätt utsträckts att omfatta upplåtelser å såväl kronoparker som 
ock kronoöverloppsmarker inom de nordligaste länen. De upplåtelser av skogstorp och od- 
lingslägenheter jämlikt sistnämnda författningar, ävensom den utarrendering av slåttermyrar 
m. .m,, som av domänstyrelsen; medgivits å kronoparker och överloppsmarker ovan odlings- 
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gränsen inom Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker hade i många fall visat sig ofören- 
liga med lapparnas intressen, och förmenades att, om markupplåtelser i fjälltrakterna finge 
fortgå i den omfattning, som i senare tider skett, sådana åtgöranden kunde medföra allvar- 
liga olägenheter för lapparna och deras renskötsel. 'I anledning av vad sålunda anförts, har 
sökanden hemställt, att Eders Kungl. Maj:t täcktes vidtaga åtgärder för genomförande av 
sådan ändring i gällande bestämmelser om upplåtande åv odlingslägenheter å kronoparker 
och överloppsmarker i de sex nordligaste länen, att upplåtelse ovan odlingsgränsen i Väster- 
bottens och Norrbottens läns lappmarker måtte ifrågakomma, allenast där Eders Kungl. Maj:t 
i särskilt fall finner synnerliga skäl därtill föreligga och upplåtelsen -prövas av Eders Kungl. 
Maj:t icke kunna lända till förfång för nomadlapparna, 

Enär de av domänstyrelsen här och var å kronoparker och överloppsmarker ovan odlings- 
-gränsen medgivna upplåtelser av slåtterlägenheter avsåges ävenledes vara till förfång för lap- 
parna, och — ehuru finnande visst stöd i nådiga förordningen om hushållningen med de 
allmänna skogarna i riket — måste anses icke stå i överensstämmelse med gällande lag an- 
gående lapparnas rätt till renbete, har ock hemställts, att Eders Kungl; Maj:t måtte förstän- 
diga domänstyrelsen och dess: underlydande tjänstemän att för framtiden icke heller medgiva 
upplåtelse av sådana lägenheter ovan förenämnda odlingsgräns. 

Slutligen hemställes att Eders Kungl. Maj:t täcktes förordna, att tillsvidare, i avbidan å 
den slutliga prövningen av ifrågavarande framställning, all upplåtelse av odlingslägenheter 
eller andra lägenheter ovan odlingsgränsen måtte inställas, . 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt brev den 20 mars 1914 i anledning härav för- 
ordnat, att odlingslägenheter eller andra upplåtelser av mark ovan odlingsgränsen icke finge 
tillsvidare äga rum, hava inga som helst markupplåtelser genom skogsväsendet efter denna 
tid förekommit inom ifrågavarande trakter: 

På grund av förut åberopade nådiga brev samt kungörelsen den 18 juni 1909 har domän- 
styrelsen tid efter annan upplåtit en del skogstorp och odlingslägenheter å kronoparker och 
överloppsmarker ovan: odlingsgränsen inom Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker. 
Enligt bilagda från vederbörande överjägmästare inhämtade utredningar fördela sig dessa 
upplåtelser på de respektive överjägmästaredistrikten på följande sätt: 

Odlingslä- Skogs- Summa; 
genheter. torp. - : 

Inom Luleå distrikt, Norrbottens län = ......... oo...... 20 8 28 
» Skellefteå distrikt — » ;VURD ROSE ALE FS 13 13 

» Umeå D > FANER ROLE 3 24 27 
> Mellersta Norrlands distrikt, Västerbottens län = 17 12 29 

40 Si 97 
Lägenheterna äro upplåtna å mark, som vid allmänna avvittringen avsatts till kronopark, 

förutom 8 stycken, som upplåtits å kronoöverloppsmark i Gellivare socken, samt en; Ströms- 
näs i Dorothea socken, vilken av förbiseende kommit att upplåtas inom område, där avvitt- 
ringen ännu ej fullbordats. Åtminstone sex av de åtta lägenheter, som upplåtits å överlopps- 
mark äro belägna i omedelbar närhet av järnvägen Gellivare—Kiruna eller Gellivare-—Porjus, 

I samband med upplåtande av skogstorp och odlingslägenheter ha ock utarrenderats 
vissa slåttermyrar och röjningsmarker till självväxande äng, belägna i de utstakade lägenhe- 
ternas närhet, 

I kontrakten rörande upplåtande av skogstorp i enlighet med 1891 och 1904 års nådiga 
brev var rätten till disposition av myr- och röjningsslåtter intagen i själva huvudkontrakten, 
och angåvos däri slåtterlägenheterna till namn och belägenhet. 

Vid upplåtelser av odlingslägenheter jämlikt nådiga kungörelsen den 18 juni 1909 åter 
hava, där vissa slåttermyrar ansetts böra av lägenhetsinnehavaren få disponeras, vid sidan 
om huvudkontrakten upprättats särskilda kontrakt rörande disposition av dylika myrar och 
slåttermarker. Enligt sådant sidokontrakt har lägenhetsinnehavaren lämnats rätt att tillsvidare 
under honom beviljade frihetsår — eller de första femton åren av upplåtelsetiden — i den 
mån och så länge de i respektive kontrakt omnämnda odisponerade slåttermyrar och röj- 
ningsmarker icke för annat kronans ändamål erfordrades, avgiftsfritt nyttja och bruka dessa 
under vissa i kontrakten närmare angivna villkor såsom bland andra, att slåtterlägenhe- 
ternas med därå uppförda lador, hässjor och hägnader skola efter frihetsårens utgång eller 
dessförinnan, när domänstyrelsen så påfordrar, återfalla till kronan, utan att arrendatorn må 
äga framställa anspråk på därå nedlagt arbete. 

Domänstyrelsen har ock i vissa fall medgivit arrende å kronopark eller öyverloppsmark 
ovan odlingsgränsen, dels av slåttermyr utan, att sådan utarrendering skett i samband med 

upplåtande av skogstorp eller odlingslägenhet, dels ock av mindre områden, i allmänhet od- 
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lingsbar myr, avsedda för odling och eventuellt bebyggande. De förstnämnda hava i så 
fall upplåtits på kortare tid, i regeln ej överskjutande 5 år. De senare hava däremot utar- 
renderats på i regeln 10, någon gång 20 år och hava sådana upplåtelser ägt rum förnämligast 
invid de stora stationssamhällena vid Gellivare—Riksgränsbanan. Ändamålet med desamma 
har i allmänhet varit att därigenom bereda möjlighet för industriarbetare, hantverkare m. fl. 
att erhålla foder m. m. till födande av en eller annan ko. Liknande arrendelägenheter hava 
ock tillkommit av den orsak, att nedsättningar ägt rum å såväl oavvittrade marker som över- 
loppsmarker långt innan avvittringen påbörjats eller avslutats, eller innan kronans överlopps- 
marker kommit under domänstyrelsens förvaltning, således före år 1909. Där sådana ej i 
författningsenlig ordning tillkomna, -delvis bebyggda och odlade lägenheter ansetts icke 
kunna upplåtas såsom odlingslägenheter jämlikt kungl. kungörelsen den 18 juni 1909, men 
ett omedelbart avhysande av desammas innehavare icke ansetts vara lämpligt, har domänsty- 
relsen hållit före att ett ordnat kontrakterat upplåtande varit att föredraga framför ett be- 
sittningshavande av viss kronans mark utan något slags rätt. 

Arrendeupplåtelse har ock någon gång skett utav odlad eller bebyggd mark, som tillhört 
ett på grund av bristande byggnader eller odlingsskyldigheter till kronan återfallet nybygge 
ovan odlingsgränsen. 

Att domänstyrelsen vid frågor om åtgärders vidtagande för upplåtelser av mark för od- 
lingsändamål haft uppmärksamheten riktad på att lapparnas intressen å marker ovan odlings- 
gränsen icke skulle trädas för nära, framgår, bland annat, av styrelsens underdåniga ytt- 
rande över det av den s. k. Norrlandskommittén uppgjorda förslag till upplåtelser af odlings- 
lägenheter inom de sex nordligaste länen. Styrelsen anförde härvid beträffande frågan, hu- 
ruvida dylika upplåtelser även borde utsträckas att omfatta kronans oavvittrade marker i 
Norrbottens och Västerbottens län i huvudsak följande: Det torde kunna ifrågasättas, huru- 
vida icke den del av kronans oavvittrade marker — belägna endast ovanför den s. k. od- 
lingsgränsen i Lapplands inre delar — vilka icke genom fortsatt avvittring kunde komma 
att disponeras till å dem förefintliga hemman, nybyggen och lägenheter borde reserveras för 
den nomadiserande befolkningens behov, vilket skulle utgöra hinder för vidare upplåtelse av 
odlingslägenheter å dem, enär sådant skulle försvåra deras utnyttjande såsom renbetesland. 
Det torde emellertid å de oavvittrade kronomarkerna finnas till odling tjänliga områden, som 
på grund av sitt läge skulle kunna upplåtas för odling utan att avsevärt hindra renbetets 
tillgodogörande. Då den nomadiserande befolkningens väl även härvid torde böra ställas i 
förgrunden, skulle sådana odlingslägenheter, som ansåges lämpligen böra upplåtas för odling, 
kunna förbehållas lappmän, som önskade bliva bosatta. Hittills hade även dylika personer 
varit hänvisade till att söka odlingslägenheter å kronoparkerna, varigenom de kommit att 
bliva bofasta på längre avstånd från sin hembygds fjäll, vilket syntes vara en av orsakerna 
till att endast ett mindre antal lappmän blivit skogstorpare. 

De oavvittrade markerna intoge alltså obestridligen en undantagsställning. Frågan om 
deras disposition ansåg styrelsen så nära sammanhänga med lappfrågan i allmänhet, att de 
icke borde ingå i det då föreliggande förslaget om upplåtande av odlingslägenheter, varför 
styrelsen hemställde, att förutom kronoparkerna allenast kronans överloppsmarker måtte däri 
intagas. 

Vid ärendets föredragning inför Eders Kungl. Maj:t ansåg vederbörande departementschef 
det vara lämpligt att, såsom domänstyrelsen hemssällt, öppna möjlighet till upplåtande å 
överloppsmarkerna av odlingslägenheter, varjämte departementschefen i avseende å vad do- 
mänstyrelsen i övrigt yttrat rörande den tilltänkta kolonisationens omfattning, fann sig kunna 
instämma med domänstyrelsen. 

Enär kungl. kungörelsen den 18 juni 1909 utfärdades efter riksdagens beslut i anledning 
av Eders Kungl. Maj:ts nådiga proposition i ärendet den 12 februari 1909 och varken i 
sagda proposition eller vid behandlingen i riksdagen erinran framställts mot utlåtande av 
odlingslägenheter å kronoparker eller överloppsmarker jämväl ovan odlingsgränsen, har do- 
mänstyrelsen såväl ansett sig oförhindrad upplåta sådana lägenheer å berörda områden, som 
ock förmenat sig icke äga befogenhet förvägra personer, som därtill anmält sig, erhålla upp- 
låtelser av mark till odlingslägenhet å kronoparker eller kronoöverloppsmarker ovan odlings- 
gränsen, därest efter utredning sådant upplåtande ansetts kunna i övrigt äga rum jämlikt 
förenämnda nådiga kungörelses bestämmelser. Så mycket mindre har styrelsen hyst betänk- 
ligheter i dessa avseenden, som till styrelsen icke inkommit klagomål från lapparna rörande 
att upplåtelserna vore hinderliga för renskötselns utövande. I ett flertal fall hava ock sö- 
kande till berörda slags upplåtelse ovan odlingsgränsen utgjorts av lappar. 

Först år 1912 inkom genom Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande i Västerbottens län 
klagomål i berörda hänseende från vissa lappar i Dorothea och Vilhelmina socknar. Dessa 
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klagomål föranledde styrelsen att omedelbart, den 12 februari 1912, utsända en cirkulärskri- 

velse till samtliga jägmästare inom de revir, som berördes av frågan, med föreskrift att vid 

utredning av fråga om upplåtande av odlingslägenhet ovan odlingsgränsen noga beakta lap- 

parnas behov av renbete, renskiljningsplatser och flyttningsvägar samt att, där frågan syntes 

tvistig, anhålla om vederbörande lappfogdes yttrande, huruvida ett ifrågasatt upplåtande even- 

tuellt kunde anses vara till verkligt hinder för lapparna. 

På de av landshövding von Sydow anförda skäl har domänstyrelsen emellertid intet att 

erinra mot det väckta förslaget rörande en avsevärd inskränkning i den jämlikt nådiga kun- 

görelsen den 10 juni 1909 sökande tillkommande rätt att erhålla upplåtelse av odlingslägenhet 

ä kronoparker och överloppsmarker jämväl ovan odlingsgränsen, och anser styrelsen det vara 

särdeles önskvärt att full överensstämmelse i dessa avseenden vinnes uti bestämmelserna i 

förenämnda nådiga kungörelse och i lag den I juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till 

renbete i Sverige. 

På det att Eders Kungl. Maj:t dock icke måtte besväras med en mångfald ansökningar 

av nu ifrågavarande slag, håller styrelsen före, att sådana ansökningar fortfarande borde in- 

givas till domänstyrelsen, som allenast i de fall, där styrelsen efter verkställd utredning an- 

såge sig kunna förorda sådan ansökan, skulle hava att underställa densamma Eders Kungl. 

Maj:ts nådiga prövning. 

Avsåge ansökan ett upplåtande av odlingslägenhet ovan odlingsgränsen, vilket icke kunde 

bifallas antingen med hänsyn till bestämmelserna i övrigt angående upplåtande av sådan od- 

lingslägenhet, eller ock på grund därav, att utav utredning genom Eders Kungl. Maj:ts ve- 

derbörande befallningshavande framginge, att sådant upplåtande vore till verkligt hinder för 

lapparna, borde styrelsen äga å samma ansökan meddela avslag samt därom lämna sökanden 

besked, denna givetvis obetaget att genom underdåniga besvär hos Eders Kungl. Maj:t söka 

ändring i styrelsens beslut. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t eventuellt lämnat nådigt bifall till upplåtelse av odlingslägenhet 

ovan odlingsgränsen, torde domänstyrelsen böra erhålla i uppdrag att avsluta kontrakt med 

vederbörande på sätt, som äger rum i fråga om odlingslägenheter i övriga trakter av de sex 

nordligaste länen. 

Vad beträffar ifrågasatt förbud mot upplåtelse av andra lägenheter å kronoparker och 

överloppsmarker ovan odlingsgränsen får styrelsen anföra följande. 

Det har i regel visat sig nödvändigt att i samband med upplåtelse av odlingslägenhet 

inom utstakade gränser även lämna vederbörande lägenhetsinnehavare rätt att på vissa villkor 

bruka i lägenhetens närhet eventuellt befintliga slåtterängar, särskilt såsom stöd under de 

första upplåtelseåren, innan ännu inom det utstakade området hunnit uppodlas jord, som 

kunnat lämna skördar. Vid de upplåtelser ovan odlingsgränsen, som hädanefter eventuellt 

kunna komma att beviljas, torde ock lägenhetsinnehavarna i regeln vara i behov av natur- 

liga slåtterängar till stöd under synnerligast de första årens strävanden för lägenhetens för- 
sättande i sådant skick, att nöjaktiga skördar kunna därifrån erhållas, Under sådana för- 
hållanden anser sig styrelsen böra hemställa, att fråga om huruvida slåtterlägenheter å kro- 
nopark eller överloppsmark ovan odlingsgränsen skola få utarrenderas i samband med upp- 
låtelse av odlingslägenheter även må få tagas under omprövning på enahanda sätt som be- 
träffande odlingslägenheter föreslagits. 

Ett totalförbud mot upplåtande av omförmälda slåtterlägenheter anser styrelsen ur ovan- 
nämnda synpunkt icke vara lämpligt och ej heller behövligt för att främja lapparnas intres- 
sen, då det nämligen inom de mycket betydande områden, varom nu är fråga, helt visst 
finnes ett flertal smärre, särskilt invid bäckar och åar belägna ängsmarker, vilka kunna 

anses erforderliga för lapparnas behov av renbete, renskiljningsplatser och flyttningsvägar, 
eller i övrigt äro så belägna, att ett brukande av dem utav andra än nomadlappar kan anses 
vara till men för renskötseln. Såsom ett upplåtelsevillkor bör dock föreskrivas, att brukare 
själv må freda såväl växande som bärgad gröda från intrång av renar. 

Domänstyrelsen har däremot intet att erinra emot att upplåtande å arrende av dylika 
slåtterlägenheter till annan än innehavare av odlingslägenhet icke vidare må äga rum. Tiden 
för nu gällande arrendekontrakt rörande sistberörda slåtterlägenheter utgår i allmänhet senast 
år 1917. 

Ett bibehållande av de i det föregående omnämnda smärre arrendelägenheter, avsedda 
till odling eller eventuellt bebyggande, som upplåtits förnämligast å kronoöverloppsmark 
invid Gellivare—Riksgränsbanan, torde i allmänhet icke vara till hinder för lapparnas ren- 
skötsel, enär de i regeln äro belägna i närheten av de i dessa orter befintliga större sta- 
tionssamhällena. Skulle emellertid någon eller några av berörda lägenheter efter utredning 
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befinnas vara till nämnvärt hinder uti ifrågavarande hänseende, böra de ju lämpligen ned- 
läggas vid nu löpande arrendeperiods utgång. 

Därest ytterligare upplåtelse. av sådan mindre arrendelägenhet å under domänstyrelsens 
förvaltning ställd mark ovan odlingsgränsen anses kunna ske med beaktande av de syn- 
punkter, som anförts i fråga om upplåtelse av odlingslägenhet, synes fråga härom av Kungl. 
Domänstyrelsen ävenledes böra underställas Eders Kungl. Maj:ts nådiga prövning. 

Jägmästares rätt till reseersättning för närvaro såsom kronoombud 

vid lantmäteriförrättning. 

Kungl. Maj:ts utslag på de besvär, jägmästaren i Ängeså revir Gustaf Halldin i under- 
dånighet anfört över Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Norrbottens län den 19 december 
1914 meddelade beslut i fråga om rese- och traktamentsersättning åt klaganden för närvaro 
såsom kronoombud vid lantmäteriförrättning, 

i anledning av vilka besvär utlåtanden avgivits av Kungl. Maj:ts befallningshavande den 2 
februari, av domänstyrelsen den 23 mars och av statskontoret den 15 oktober innevarande år; 
givet i Regeringsrätten den 28 oktober 1914. 

Klaganden, som av Kungl. Maj:ts befallningshavande förordnats att såsom kronoombud 
närvara vid sammanträden rörande lantmäteriförrättning å kronohemmanet n:r 3 7/64 mantal 
litt. Ca Palohuornas by i Gellivare socken, anhöll i en till Kungl. Maj:ts befallningshavande 
ingiven räkning den 24 november 1913 om rese- och traktamentsersättning för närvaro vid 
två lantmäterisammanträden i Palohuornas by den 16 och 19 september 1913 med tillhopa 
130 kronor 16 öre. 

Med anledning av att klaganden i räkningen upptagit ersättning för återresa till hemvistet 
i Gellivare och åter till förrättningsstället i Palohuornas efter första sammanträdets slut den. 
16 september, oaktat det för honom redan då varit bekant, att nytt sådant utsatts att hållas 
i samma by den 19 i samma månad och någon anledning således icke bort förefinnas att 
använda den 17 och 18 september för resa från förrättningsstället till hemvistet och åter till 
förrättningsstället i stället för att i Palohuornas avvakta det nya sammanträdet, verkställdes 
å landskontoret vid räkningens granskning avdrag för skjuts- och åkdonslega vid resa sist- 
nämnda dagar med tillhopa 45 kronor 8 öre, 

I enlighet med sålunda gjord anmärkning utanordnade Kungl. Maj:ts befallningshavande 
genom överklagade beslutet till klaganden för närvaro såsom kronoombud vid ovannämnda 
sammanträden endast 85 kronor 8 öre. 

I besvären yrkar klaganden utbekommande jämväl av det sålunda avdragna beloppet. 

Kungl. Maj:t har i nåder låtit Sig föredragas ovanberörda underdåniga besvär, och som 
klaganden upplyst, att han berörda den 17 september återvänt till sitt hemvist för hand- 
läggande av åtskilliga tjänsteärenden vid revirexpeditionen, samt att han vid sådant förhål- 
lande måste anses berättigad att åtnjuta vederbörlig ersättning för nu ifrågavarande resor 
mellan förrättningsstället och hemvistet, finner Kungl. Maj:t skäligt att, med ändring av 
Kungl. Maj:ts befallningshavandes beslut, i vad det blivit överklagat, visa målet härutinnan 
åter till Kungl. Maj:ts befallningshavande för utanordnande till klaganden av den honom på 
grund härav tillkommande ersättningen för samma resor. Det vederbörande till underdånig 
efterrättelse länder. 

Under Kungl. Maj:ts sekret 
(ES) 

Erland Falk. 
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Domänstyrelsens cirkulär, beslut, framställningar och 
yttranden. 

Skogsstatstiänstemännens skyldighet att anmäla privatuppdrag. 

Domänstyrelsen har härom den 17 februari 1915 till skogsstatens och skogsskolornas 
ordinarie befattningshavare samt mot årsarvode anställda extra personal utsänt följande cir- 
kulär. 

I Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse den 17 juni 1908, angående villkor och bestämmelser 
för åtnjutande av de från och med år 1909 fastställda nya avlöningsförmånerna för skogs- 
staten har stadgats bland annat: azt med ordinarie befattning vid skogsstaten icke må för- 
enas annan tjänst å rikets, riksdagens eller kommuns stat, med undantag av tjänstebefatt- 
ning vid skogsskola, där sådan befattning är och fortfarande anses böra vara med tjänst 
vid skogsstaten förenad; aft med ordinarie befattning vid skogsstaten ej heller må förenas 
vare sig uppdrag såsom ordförande eller ledamot i styrelsen för verk eller bolag, som är 
med Kungl. Maj:ts oktroj försett eller blivit såsom aktiebolag registrerat, eller befattning så- 
som tjänsteman i sådant verk eller bolag eller annan tjänstebefattning av vad slag som helst, 
så framt ej domänstyrelsen, uppå därom gjord framställning och efter prövning, att ifråga- 
varande uppdrag eller tjänstebefattning ej må anses inverka hinderligt för tjänstgöringen vid 
skogsstaten, finner uppdraget eller befattningen kunna få tillsvidare mottagas och bibehållas. 

Kungl. Maj:ts förnyade nådiga instruktion för skogsstaten den 23 december 1909 inne- 
håller uti ovanberörda ämne i 52 $ följande: »Skogsförrättningar åt enskilda må överjäg- 
mästare alldeles icke och jägmästare samt med årsarvode avlönade extra jägmästare endast 
inom de gränser, domänstyrelsen bestämmer, åtaga sig. Bevakare må ej idka handelsrörelse 
eller befatta sig med enskilda uppdrag, som befinnas vara hinderliga för tjänsten.» 

På förekommen anledning får Kungl. Domänstyrelsen härigenom erinra om sålunda givna 
bestämmelser samt därvid tillika föreskriva, att det skall åligga vederbörande, vilken innehar 

uppdrag eller befattning, därför enligt vad ovan finnes angivet erfordras tillstånd av Kungl. 
Styrelsen, att, såvida sådant tillstånd ej redan meddelats, ofördröjligen antingen därmed upp- 
höra eller ock till Kungl. Styrelsen inkomma med framställning i ämnet; och vill Kungl. 
Styrelsen tillika påpeka, att skyldighet till sökande av dylikt tillstånd föreligger, oavsett om 
ifrågavarande arbete fullgöres under tid, då tjänstledighet åtnjutes, eller å annan tid. 

Boställshavares skyldighet att åtnöjas med mindrevärdigt virke till bränsle. 

Domänstyrelsen har härom i skrivelse till föreståndaren för Bispgårdens skogsskola den 
2 december 1914 meddelat följande anvisningar. 

I skrivelse till Kungl. Domänstyrelsen den 7/,, 1914 har innehavaren av Fors kyrkoherde- 
boställe, kyrkoherden P. J. Strindberg, anmärkt å honom anvisat vedvirke och därvid bland 
annat anfört: »Vad de sista årens vedbehov vidkommer har boställshavaren anvisats till gall- ' 
ringsvirke, som till stor del bestått av minimala dimensioner, varigenom både tidsspillan och 
ökade kostnader förorsakats. För övrigt vill jag sätta i fråga, huruvida boställshavaren kan 
kännas skyldig att för sitt behov verkställa gallringar av skogen. Till sist vågar jag med 
stöd av $ 46 i Kungl. Nådiga Förordningeu angående hushållningen med de allmänna sko- 
garna den 26 januari 1894 hävda, att boställshavare, som själv brukar boställe, icke är sitt 
virkesbehov underkastad utsyningstvång.» 

Härtill vill Kungl. Styrelsen svara, att nämnda SN icke avser det fall, att bostället endast 
delvis brukas av indelningshavaren, men. måste hava avseende å om skogen brukas av honom 

eller icke. Detta framgår ock av motsvarande bestämmelse i 1889 års regleringsbrev (Svensk 
författningssamling n:r 68, sid. 2 överst), vari omnämnes »boställsskog, som av indelnings- 
havare brukas». Så är här icke fallet, enär skogen är ställd under skogsstatens omedelbara 
vård och förvaltning, till följd varav avverkningen jämväl för husbehov är underkastad före- 
gående utsyning. 

För boställets vedbehov skall reserveras och utsynas vad som enligt plan eller eljest — 
när plan såsom för närvarande ej finnes — bör avverkas i boställets närhet eller å för av- 
verkning och hemforsling lämpliga platser av icke sågtimmerdugligt stamvirke, i första rum- 
met björk, som ej till förfång för boställshavaren må avyttras. Torra träd böra anvisas till 
boställshavarens husbehov, i mån så lämpligen kan ske och träden ej äro dugliga till gagn 
virke. 

Härom har Ni att underrätta boställshavaren genom avskrift av denna skrivelse. 
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Föreslagna ändringar i gällande skogsordning, föranledda av ifrågasatt över= 

flyttande till skogsstaten av viss del av det bestyr med virkesförsäljnin- 

garna, som nu åligger uppbördsförvaltningen. 

Domänstyrelsen har härom den 26 oktober 1914 till Kungl. Maj:t avgivit följande under 
dåniga utlåtande. 

Genom nådig remiss den 12 maj 1914 har domänstyrelsen anmodats avgiva underdånigt 
utlåtande med anledning av de förslag, vilka de till biträde inom civildepartementet vid 
behandling av frågan om fögderiförvaltningens lönereglering och omorganisation inkallade 
sakkunniga avgivit rörande de ändringar i Eders Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående 
hushållningen med de allmänna skogarna i riket den 26 januari 1894, vilka synts dem på- 
kallade, i händelse kronofogdetjänsternas indragning varder beslutad. Styrelsen, som i ämnet 
infordrat utlåtande av samtliga överjägmästare och t. f. direktören vid skogsinstitutet, får, 
med överlämnande av dessa utlåtanden och med remissaktens återställande för egen del i 
underdånighet anföra följande. 

De sakkunnigas ändringsförslag har berört allenast $$ 50 och 51 av förenämnda förord- 
ning, vilka behandla vederbörande  länsstyrelsers och dessa underlydande tjänstemäns be- 
fattningstagande med försäljning av skogsalster och uppbörd av försäljningsmedlen för så- 
dana. Domänstyrelsen tillåter sig inledningsvis lämna en kortfattad redogörelse för de olika 
förfaringssätten härvid, sådana förhållandena för närvarande äro. 

Försäljning . av skogsalster med mera sker dels å auktion, dels genom infordrande av 
anbud och dels under hand. 

I. Försäljning åa auktion. 

Auktionen, som kan avse såväl skogsalster å rot som upphuggna eller annorledes beredda 
skogseffekter, kan hållas antingen i den ort, där skogen är belägen, av kronofogde eller 
annan därtill av vederbörande länsstyrelse förordnad kronobetjänt, eller inför Kungl. Maj:ts 
befallningshavande, eller ock samtidigt i orten och inför befallningshavanden. Det sist- 
nämnda sättet har såsom numera olämpligt för länge sedan upphört. I norra delarna av riket 
hållas auktionerna företrädesvis inför Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande, i mellersta och 
södra delarna av landet däremot i regeln i orten. Auktion kungöres i länskungörelserna och 
i lämplig ortstidning, Vad till försäljning ifrågakommer är vanligen uppdelat i flera större 
eller mindre poster, vilka utbjudas var för sig. 

Prövning av avgivna auktionsanbud, liksom ock av den säkerhet, som anbudsgivare till- 
förbindes att avlämna till auktionsförrättaren, därest anstånd med betalningen önskas, till- 
kommer auktionsförrättaren, därest domänstyrelsen icke förbehållit sig sådan prövning. Om 
auktionen hållits inför länsstyrelsen, skall överjägmästarens och, om densamma hållits i or- 
ten, den vid auktionen närvarande jägmästarens mening om anbuds antaglighet inhämtas. 
Om vid auktion i orten auktionsförrättaren och jägmästaren hava olika meningar om anbuds 
antaglighet, skall frågan underställas Eders Kungl. Maj:ts befallningshavandes prövning. 

Betalning för vad vid auktionen blivit försålt erlägges antingen till kronofogden i orten 
eller till länsstyrelsen genom insättning för dess räkning å statsverkets giroräkning i riks- 
banken, som därefter överlämnar reversal därå till länsstyrelsen. Köpeskilling kan erläggas 
kontant vid auktionstillfället eller ock kan köparen mot avlämnandet av utav auktionsförrät- 
taren godkänd säkerhet komma i åtnjutande av under sådan förutsättning medgivet be- 
talningsanstånd och sålunda först senare fullgöra sin betalningsskyldighet. För medel, som 
auktionsförrättaren i orten uppburit, är han redovisningsskyldig inför Eders Kungl. Maj:ts 
befallningshavande. 

108 Försäljning genom infordrande av anbud. 

För vid auktion oförsålda poster brukar länsstyrelse, där den icke finner skäligt för- 
ordna om ny auktion, uppdraga åt vederbörande överjägmästare eller jägmästare att försälja 
sålunda oförsålda poster genom infordrande av skriftliga anbud under hand. Försäljning 
genom infordrande av skriftliga anbud sker även direkt, och detta i allt mer utsträckt om- 
fattning, utan att auktion dessförinnan hållits. Särskilt användes detta sätt, då virkeseffek- 

terna upphuggas eller vidare förädlas före försäljningen. 
Därvid äger jägmästaren pröva anbud å högst 500 kronor, varemot anbud å högre be- 

lopp, dock högst 5,000 kronor prövas av överjägmästaren, därest han ej lämnar jägmästaren 
denna prövningsrätt för belopp intill 1,000 kronor. Överstiger anbud 5,000 kronor skall 
detsamma underställas domänstyrelsens prövning. I övrigt skola vid dessa försäljningar, likasom 
även vid försäljningar under hand tillämpliga delar iakttagas bestämmelserna i nådiga förord- 
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ningen angående statens upphandlings- och entreprenadväsende med mera den 17 november 

1893. För sådana försäljningar liksom för omedelbara underhandsförsäljningar av smärre poster 
skogseffekter med mera har domänstyrelsen den 17 nästlidna juni utfärdat föreskrifter, inne- 
fattade i ett cirkulär, av vilket ett exemplar finnes här vidlagt. 

III. Försäljning under hand. 

Såsom framgår av nyss omförmälda av styrelsen utfärdade cirkulär kunna försäljningar 

under hand av virke, torv, sten, sand eller andra effekter eller bete och slåtter, som ej 

upplåtes genom kontrakt eller eljest på flera år, ske genom jägmästaren direkt under hand, 

därest det såldas värde ej: överstiger 200 kronor för varje försäljningspost. Prövningsrätt 

härvidlag tillkommer jägmästaren. 
Vid försäljning efter infordrande av skriftliga anbud eller under hand kan uppbörden 

ske antingen genom jägmästaren genast vid köpets avslutande eller genom uppbördsförvalt- 

ningen. Uppbörd genom jägmästaren omedelbart vid köpets avslutande md äga rum, när 

för undvikande av omgång eller av annan anledning så finnes lämpligt och försäljnings- 
postens pris ej överstiger 500 kronor. De därvid influtna medlen levereras av jägmästaren 
till vederbörande länsstyrelse genom insättning för dess räkning å statsverkets giroräkning 
i riksbanken och redovisas i revirets kassaredogörelse för året, Det åligger jägmästaren att senast 
vid utgången av det kvartal, varunder uppbörden skett, leverera sådana försäljningsmedel, som 
han själv uppburit, dock att, när därförinnan dylika medel innestå hos jägmästaren till 
sammanlagt belopp av 1,000 kronor eller därutöver, jägmästaren skall, senast inom tio dagar, 
räknat från den dag sagda belopp uppnåtts, leverera då innestående uppbördsmedel. 

Efter försäljning genom infordrande av anbud eller under hand skall, då försäljningspostens 
värde överstiger 500 kronor eller då anstånd med betalningen lämnas, köpeskillingen upp- 
bäras genom uppbördsförvaltningen, såvida ej köparen inbetalt köpeskillingen direkt till 
länsstyrelsen. Köparen skall därvid såsom säkerhet lämna i jägmästarens förvar mot kvitto 
bankgaranti eller depositionsbevis till belopp, som enligt jägmästarens förmenande fullt täcker 
det ungefärligen beräknade försäljningsbeloppet, eller ock ställa till vederhäftigheten styrkt 
borgen. Borgen prövas av den, som prövar anbud, därest ej i särskilda fall dylik prövnings- 
rätt förbehållits annan. Erlägges köpeskillingen kontant till länsstyrelsen, sker detta genom 
insättning å statsverkets giroräkning i riksbanken medelst reversal i två exemplar, av vilket 
det ena från riksbankskontoret överlämnas till länsstyrelsen och det andra med riksbankens 
kvitto återställes till den inbetalande, Dylika reversalblanketter tillhandahållas köparen av 
jägmästaren, som det åligger att omedelbart efter köpets avslutande göra anmälan om köpet 
till överjägmästaren. 

Ställer köparen säkerhet för köpeskillingens erläggande vid viss tid, åligger det jäg- 
mästaren att kvartalsvis, där så ske kan, dock alltid i god tid före betalningstidens utgång, 
tillställa överjägmästaren indrivningsanmälan samt bifoga den av köparen ställda säkerheten. 
Överjägmästaren skall efter verkställd granskning skyndsamt och i god tid före förfallodagen 
till länsstyrelsen befordra indrivningsanmälningen och handlingarna för vederbörlig åtgärd. 
Dessa anmälningar överlämnas till vederbörande kronofogde för indrivning och bifogas vid 
slutredovisningen, som, särskilt vad Norrland beträffar, ofta kan äga rum först efter ett eller annat 
år, länsstyrelsens skogsmedelsräkning med domänstyrelsen för att därstädes bliva föremål för 
revisionens granskning med ledning av de utav jägmästarna upprättade och av överjägmäs- 
tarna granskade förteckningarna över dylika andra försäljningsmedel. 

Vid all försäljning genom infordrande av skriftliga anbud eller direkt under hand skola 
av styrelsen fastställda försäljningsblanketter användas. 

Detta försäljningssystem har sina stora fördelar, men är dock även behäftat med nack- 
delar. Väd särskilt Norrland beträffar, där de stora försäljningarna från kronans skogar i 
regel ske å auktioner i residensstäderna inför spekulanter, bestående till största delen av 
sågverksindustriens män, äro de mindre jordägarna oftast hänvisade att verkställa sina krono- 
virkesinköp direkt hos jägmästarna. Underhandsförsäljningarna därstädes omfatta även ofta 
hundratals mindre poster årligen inom varje revir. Genom dessa försäljningar bliva be- 
tydliga kvantiteter virke av mindre dimensioner, som icke kunna försäljas å auktionerna, 
tillgodogjorda till högsta möjliga pris. Enligt gällande instruktion för skogsstaten åligger 
det jägmästaren att uppmärksamt följa de ekonomiska förhållandena inom de grenar av 
affärslivet, vid vilka kronans skogsproduktioner röna efterfrågan för att lära känna virkes- 
köpares önskningar och behov med avseende å virkesslag, tid och sätt för försäljning av 
virke med mera, och det är givet, att denna viktiga del av jägmästarens tjänsteåliggande 
befrämjas genom att virkesspekulanter kunna direkt hänvända sig till honom för sina inköp. 
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A andra sidan åter kräva dessa försäljningar under hand med åtföljande uppbörd genom 
jägmästarna av försäljningsmedel en avsevärd del av jägmästarens arbetstid, som, i "den mån 
skogshushållningens intensitet allt mer ökas, väl erfordras för arbeten i skogen. Likaledes 
kan det med detta försäljningssätt ej undvikas, att försäljningarna ej kunna dirigeras så en- 
hetligt som önskligt vore. 

I detta sammanhang torde styrelsen få påpeka det av överjägmästarna i Skellefteå distrikt 
och Södra distriktet givna uppslaget om tillsättande av särskilda uppbördsmän för skogs- 
medlen. Då det yttrande styrelsen har att avgiva kommer att utgå från nuvarande organi- 
sationsförhållanden inom skogsstaten, anser styrelsen sig icke i detta sammanhang böra när- 
mare ingå på frågan om inrättande av »distriktskassörstjänster». 

Länsstyrelserna i Kopparbergs och Gävleborgs län hava ifrågasatt att al! försäljning av 
skogseffekter från kronans skogar, således även auktionsförsäljningen, skulle uppdragas åt 
domänstyrelsen och densamma underlydande organ. Styrelsen biträder den tanke, som legat 
till grund för förslaget, nämligen att styrelsen såsom affärsdrivande verk helst själv borde 
omhändertaga alla dithörande bestyr. Detta kan emellertid ej för närvarande ske utan måste 
därvidlag allt fortfarande under nuvarande organisationsförhållanden en hel del av dessa 
bestyr lämpligen ombesörjas av länsstyrelserna och dem underordnade tjänstemän. Ett så 
vittgående förslag har också av de sakkunniga och det stora flertalet länsstyrelser i riket 
ansetts ännu icke böra upptagas till prövning. 

Styrelsen övergår härefter till redogörelse för avgivna yttranden och kritik över förslaget. 
Över det förslag till ändring av $$ 50 och 51 i nådiga förordningen den 26 januari 1894 

angående. hushållningen med de allmänna skogarna i riket, som de tillkallade sakkunniga 
avgivit, hava samtliga länsstyrelser yttrat sig och hava av dessa 11, eller de i Stockholms, 
Uppsala, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Hallands, Värmlands, Örebro, Väst- 
manlands och Norrbottens län lämnat det avgivna förslaget utan erinran. Av de utav sty- 
relsen hörda 11 skogstjänstemännen har endast en, överjägmästaren i Luleå distrikt, förklarat 
sig icke hava något att mot förslaget erinra. 

I fråga om $ 50 i förordningen hava följande ändringar av de sakkunniga föreslagits: 
Under det att nu auktion å skogseffekter från vissa allmänna skogar kan ske samtidigt 

inför vederbörande länsstyrelse och i orten hava de sakkunniga föreslagit, att antingen det 
ena eller andra förfaringssättet skall äga rum. Emot detta förslag har icke någon av de 
hörda myndigheterna haft något att invända och styrelsen har så mycket mindre anledning 
till erinran mot förslaget som hållande av auktion samtidigt på olika ställen för länge sedan 
upphört att förekomma. 

Överjägmästarna i Umeå och Mellersta Norrlands distrikt hava ansett, att vad deras distrikt 
vidkomme all auktionsförsäljning lämpligen borde ske inför Eders Kungl. Maj:ts befallnings- 
havande. Även om på grund av ortsförhållandena nu så är fallet inom vissa distrikt, äger 
inom andra distrikt ett motsatt förhållande rum, varför den av de sakkunniga föreslagna 
formuleringen av början utav andra stycket synes styrelsen fullt antaglig såsom lämnande 
rörelsefrihet i berörda avseende, 

Den nuvarande bestämmelsen att auktion i orten skall hållas av kronofogde eller annan 
därtill utsedd kronobetjänt hava de sakkunniga ansett böra utbytas mot en föreskrift, att 
auktion i orten skall hållas av landskamreraren, landsfiskalen eller annan landsstatstjänste- 
man. Enligt länsstyrelsernas i Älvsborgs, Östergötlands, Jönköpings, Göteborgs och Bohus 
samt Västerbottens län mening kan landskamreraren icke åtaga sig ett sådant uppdrag, då 
hans tjänstgöring å landskontoret icke medgiver hans bortovaro från residensstaden i dylik 
angelägenhet och Gottlands, Malmöhus och Västernorrlands länsstyrelser hava uttalat, att 
såväl landskamreraren som landsfiskalen böra ställas alldeles utanför det direkta befattnings- 
tagandet med skogsauktioners förrättande utom residensstaden. Länsstyrelserna i Östergöt- 
lands, Jönköpings och Skaraborgs län hava framhållit länsmännen såsom särskilt lämpliga 
till auktionsförrättare i orterna. Överjägmästarna i Skellefteå, Bergslags- och Södra distrikten 
hava uttalat enahanda åsikt under påpekande tillika, att landskamreraren och landsfiskalen 
icke torde vara lämpliga såsom auktionsförrättare, då de ej kunde antagas äga närmare 
kännedom om i landsorten befintliga spekulanters vederhäftighet. 

Det synes domänstyrelsen lämpligt, att senare delen av andra stycket av $ 50 erhåller 
följande lydelse: — — — »eller i orten av landsstatstjänsteman, som Kungl. Maj:ts be- 
fallningshavande därtill förordnar.» Med denna formulering blir å ena sidan landskam- 
rerare eller landsfiskal icke utesluten såsom auktionsförrättare och befallningshavanden äger 
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å andra sidan rätt förordna såsom sådan även annan än kronolänsman, vilken långt ifrån 
alltid är härtill lämplig. 

Enligt gällande: instruktion för skogsstaten är överjägmästaren icke skyldig närvara vid 
virkesauktioner inför befallningshavanden, men vanligt är dock, att han därvid är tillstädes. 
Vid i orten hållen auktion skall däremot jägmästaren enligt $ 24 av samma instruktion när: 
vara för att tillhandagå med erforderliga upplysningar; ägande han dock i händelse av 
förhinder skriftligen uppdraga åt assistent eller ordinarie bevakare att i hans ställe tillstädes- 
komma. 

I fråga om prövningen av vid auktion i orten gjorda köpeanbuds antaglighet har öVer- 
jägmästaren i Mellersta Norrlands distrikt föreslagit, att prövningen av priset skall ske' av 
vederbörande skogstjänsteman eller enligt dennes mening. Domänstyrelsen anser en sådan 
bestämmelse onödig, då skogstjänstemannen, om prövningen av priset går hans åsikt emot, 
äger att i protokollet anteckna sin reservation, i vilket fall frågan underställes länsstyrelsens 
bedömande, och torde man icke behöva befara, att länsstyrelsen skall underlåta att beakta 
jägmästarens skäl för ett underkännande eller ett godkännande av avgivet anbud, såvida 
dessa skäl äro verkligt vägande. Däremot och då på en del orter förekomma auktioner, 
därvid virke från vissa revir försäljas i sådan omfettning, att köpeskillingen fullt motsvarar 
vad som vid auktion inför Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande förekommer, anser styrel- 
sen, att vid sådana auktioner, likasom vid auktioner inför befallningshavanden, överjägmästa- 
ren bör lämnas tillfälle att yttra sig.-över anbudens äntaglighet;, därest styrelsen så skulle 
finna nödigt föreskriva. Styrelsen föreslår därför, att i fjärde stycket mellan orden. »jäg- 
mästarens» och  »>mening» insättas orden: »eller, där så i särskilda fall av domänstyrelsen 
föreskrivits, överjägmåästarens». 

Beträffande sättet för försäljning av sådant virke, för vilket vid auktion antagligt anbud 
icke erhållits, hava de sakkunniga icke föreslagit någon ändring. Då emellertid detta virke 
oftast omfattar större poster än som jägmästaren enligt nu gällande bestämmelser äger för- 
sälja under hand men även, särskilt i de sydligaste delarna av landet, ofta så obetydliga 
poster, att kostnaden för annonsering i och för skriftliga anbuds inlämnande å desamma, 
icke skulle stå i rimligt förhållande till försäljningspriset, föreslår styrelsen att det må läm- 
nas vederbörande valfrihet mellan dessa båda försäljningssätt och att således i femte stycket 
av” förslaget omedelbart framför orden »under hand» insättas orden »efter infordrande av 
skriftliga anbud eller». 

Vad angår sättet för betalningen av 'köpeskillingen för vid auktion inropade effekter, vilka 
icke likvideras vid auktionstillfället, föreslå de sakkunniga att dylik betalning skall inom den 
köparen medgivna anståndstidens utgång fullgöras genom köpeskillingens insättande i före- 
skriven ordning i riksbanken. Länsstyrelserna 1 Östergötlands, Jönköpings och Skaraborgs 
län anse den kontroll, som härigenom skulle tillkomma länsstyrelse över köpeskillingarnas 
behöriga inbetalning bliva för landskontoret alltför betungande. För undvikande härav anser 
Östergötlands länsstyrelse, att vederbörande kronolänsman borde äga befogenhet att inom 
anståndstiden uppbära och omedelbart efter nämnda tid jämte överlämnande av auktions- 
protokollet, hos länsstyrelsen redovisa försäljningsbelopp intill 500 kronor. Sedermera skulle 
länsstyrelsen vidtaga erforderliga åtgärder för indrivning av obetalda köpeskillingsbelopp. 
I yrkande om kronolänsmannens förseende med dylik uppbördsbefogenhet har jämväl Malmö- 
hus länsstyrelse instämt. 

För egen del har domänstyrelsen icke något att invända vare sig mot en anordning sådan 
de sakkunniga föreslagit, eller i huvudsak mot ett bemyndigande för vederbörande krono- 
länsman, såsom länsstyrelsen i Östergötland föreslagit, att uppbära vissa köpeskillingsbelopp, 
exempelvis intill 500 kronor, i senare hänseendet dock under förutsättning att kronoläns- 
mannen skall, med åtnjutande av i uppbördsförordningen medgiven redovisningstid, vara 
pliktig successive till länsstyrelsen genom insättning i-riksbanken redovisa inflytande försälj- 
ningsmedel, så att med dylik redovisning icke må, på sätt nämnda länsstyrelse ifrågasatt, 
anstå till betalningsanståndets utgång jämväl beträffande medel, som tidigare influtit. 

Styrelsen anser sig emellertid icke kunna underlåta att giva uttryck åt den farhågan, att 
ett bifall till länsstyrelsens förslag skulle komma att i någon mån öka besväret med kon- 
trollen över att köpeskillingarna i fråga behörigen inflyta. 

Jämväl belopp, som vid auktionstillfället kontant inbetalas, bör av auktionsförrättaren 
ofördröjligen och senast på den tid, som nyss är sagd, vederbörligen inlevereras. 

Länsstyrelserna i Södermanlands och Jönköpings län anse det önskligt, att uttrycket »i 
föreskriven ordning» beträffande insättningen i riksbanken av köpeskillingar, för vilkas er- 
läggande köpare erhållit anstånd, bör omformuleras så, att denna ordning något närmare 
angives i själva förordningen. Detta synes dock domänstyrelsen knappast vara erforderligt, 
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då närmare föreskrifter i detta hänseende lämpligen torde kunna meddelas i auktionskun- 
görelserna, till tjänst för den köpande allmänheten. 

I förslaget: »Erlägges icke köpeskillingen inom bestämd tid, åligger det Kungl. Maj:ts 
befallningshavande att i laga ordning indriva densamma> föreslår styrelsen tillägget »jämdte 
därå upplupen ränta från förfallodagen», på det att dels den försumlige betalaren redan 
på förhand må erinras om honom jämlikt stadgande i auktionskungörelsen eller eljest enligt 
lag åliggande räntebetalningsplikt vid underlåtenhet att verkställa likviden på föreskriven tid, 
dels ock Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande ej måtte försumma att härutinnan tillvara- 
taga kronans rätt. 

I stycket med lydelsen: »Köpeskilling, som inbetalts till Kungl. Maj:ts befallningshavande 
eller genom auktionsförrättare, skall genast i föreskriven ordning insättas i riksbanken» före- 
slår styrelsen dels utbytande av ordet »köpeskilling» mot ordet »belopp», vilket senare inne- 
fattar även eventuellt ränta, dels ock uteslutande av ordet »genom», vilket här icke synes 
äga något berättigande. 

I stycket, som börjar med orden: »Vid försäljning av skogsalster under hand genom jäg- 
mästares försorg» föreslår styrelsen, på grund av vad ovan anförts rörande de olika sätten 
för försäljningar, uteslutande av orden »under hand» och insättande näst efter orden »jäg- 
mästares försorg» av orden »wvare sig under hand eller efter infordrande av skriftliga 
anbud». 

Beträffande indrivning och redovisning av försäljningsmedel för skogseffekter, som blivit 
försålda under hand eller efter infordrande av skriftliga anbud, hava dessa åtgärder hittills 
till största delen betungat vederbörande länsstyrelser och uppbördsförvaltning, i det att jäg- 
mästare visserligen ägt rätt indriva och redovisa köpeskilling, understigande 200 kronor, 
men i verkligheten i stor omfattning överlämnat bestyret därmed åt länsstyrelserna, vilka där- 
jämte haft att ombesörja indrivning av köpeskillingar överstigande 200 kronor. :Enligt domän- 
styrelsens ovanberörda cirkulär av den 17 juni 1914 kan emellertid numera försäljning med 
uppbörd genom jägmästaren omedelbart vid köpets avslutande äga rum, när försäljnings- 
postens pris ej överstiger 500 kronor. 

De sakkunnige föreslå en omformulering av sista stycket i förordningens $ 50 därhän, 
att »köpeskillingen för vad som under hand försäljes av jägmästare skall uppbäras, indrivas 
och redovisas enligt de närmare bestämmelser, domänstyrelsen meddelar», varigenom bestyret 
därmed skulle helt och hållet överflyttas från länsstyrelserna och uppbördsförvaltningen till 
domänstyrelsen och skogspersonalen, dock med rätt för domänstyrelsen att. när likviden icke 
fullgöres inom den bestämda tiden, anlita länsstyrelsens medverkan för indrivningen vare sig 
i den ordning, som angives i lag om handräckning för fordrans utfående den 26 april 1907, 
eller genom lagsökning i vanlig ordning, där så må ske, Detta förslag har givetvis för- 
ordats av samtliga länsstyrelser, av vilka de i Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands 
län särskilt understrukit vikten av denna förändring. Men lika enstämmigt hava de skogs- 
tjänstemän, som yttrat sig i frågan, på det livligaste avstyrkt en sådan anordning, enär revir- 
förvaltarnes redan förut hårt anlitade tid skulle bliva ännu mera upptagen av expeditions- 
och indrivningsgöromål, som för deras egentliga och synnerligen maktpåliggande befattning 
som statens skogsförvaltare äro mera främmande och för dem desto mera tidskrävande, som 
de icke hava lämpliga befattningshavare eller organ under sig att därvid vara dem behjälp- 
liga, något som däremot står länsstyrelserna till buds. 

Det torde icke kunna förnekas att med den nuvarande formen för skogsstatens organisa- 
tion jägmästarens tid redan nu alltför mycket tages i anspråk på expeditionsrummet på be- 
kostnad av arbetena i skogen. Att ytterligare pålägga dem ett arbete i hela den omfattning, 
de sakkunniga föreslagit, synes domänstyrelsen sålunda icke tillrådligt. Såsom ovan nämnts 
har styrelsen lämnat jägmästarna ökad befogenhet att själva uppbära och redovisa köpe- 
skillingsbelopp för under hand eller efter infordrande av skriftliga anbud försålda skogs- 
effekter, nämligen belopp upp till 500 kronor mot förut 200 kronor, och har styrelsen för 
jägmästarna framhållit önskvärdheten av, att denna jägmästarnas uppbördsrätt, till undvikande 

av länsstyrelsernas betungande med en hel del smärre uppbördsärenden, också blir behörigen 
begagnad. Då det emellertid är att antaga, att hädanefter likasom hittills jägmästarna i en 
mängd fall komma att anse det lämpligare att uppbörden verkställes genom länsstyrelsen, 
ehuru försäljningsbeloppet understiger 500 kronor, än av dem själva, och då ett lättande av 
länsstyrelsernas arbetsbörda beträffande dylika försäljningsmedels uppbörd och redovisning 
torde bliva av behovet påkallad i och med indragning av kronofogdetjänsterna, synes det 
styrelsen, att bestyret därmed kunde fördelas mellan jägmästarna och länsstyrelserna så, att 
vid försäljningar under hand eller efter infordrande av skriftliga anbud försäljningsbelopp, ej 
överstigande 500 kronor, indrivas och redovisas av jägmästarna, samt dylika, överstigande 
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500 kronor, av länsstyrelserna. Sista stycket av förordningens $ 50 skulle då förslagsvis 
kunna erhålla följande lydelse: » Köpeskilling för vad som under hand eller efter inford- 
rande av skriftliga anbud försäljes av jägmästare skall, då densamma ej överstiger 500 
kronor, av jägmästaren uppbäras, indrivas och redovisas enligt de närmare bestämmelser 
domänstyrelsen meddelar. Överstiger köpeskillingen 500 kronor, skall densamma jämte dära 
tilläventyrs belöpande ränta från förfallodagen indrivas och redovisas av Kungl. Maj:ts 
befallningshavande, till vilken myndighet uppgift å det försålda, köpare och köpeskilling 
ävensom förfallodag bör av jägmästaren för sådant ändamål insändas.» 

Då köpeskillingarna för av jägmästare verkställda försäljningar för det övervägande fler- 
talet försäljningsposter understiga 500 kronor, skulle under sådana förhållanden bestyret med 
desammas uppbörd och redovisning komma att till övervägande delen överflyttas på skogs- 
staten. 

Vad därefter vidkommer de sakkunnigas förslag till ändrad lydelse av $ 5r av 1894 års 

nådiga förordning hava de flesta överjägmästare föreslagit, att tiden, inom vilken auktions- 
protokoll skall delgivas jägmästare och av denne översändas till befallningshavanden, skall 
i förordningen angivas, För egen del finner domänstyrelsen en tidsbestämmelse i denna 
riktning önskvärd och föreslår alltså, att i paragrafens första stycke näst efter orden: »Så 
fort ske kan» insättas orden »och sist inom 14 dagar», samt att i dess andra stycke näst 
efter ordet »skyndsamt» insättas orden »och om möjligt inom en vecka», den senare bestäm- 
melsen med hänsyn till möjligheten av att jiägmästaren på grund av tjänsteresa icke alltid 
kan vara i tillfälle att inom en vecka vidare befordra det av honom granskade protokollet. 

Förslaget att protokollet skall insändas till Kungl. Maj:ts befallningshavande förutsätter 
givetvis att auktionsmedlen i sin helhet med undantag av dem som vid auktionstillfället kunna 
hava inbetalts, skola indrivas av denna myndighet. Skall emellertid kronolänsmannen an- 
förtros vidare uppbörd av dylika medel, bör han av länsstyrelsen erhålla transumt af proto- 
kollet, upptagande de försäljningsposter, som skola av honom redovisas. Härom torde i, så 
fall bestämmelse böra i denna paragraf inflyta. 

Domänstyrelsen får sålunda i underdånmighet hemställa om följande ändringar uti och till- 
lägg till det av de sakkunniga avgivna »Förslag till vissa ändringar av Kungl. Förordningen 
angående hushållningen med de allmänna skogarna i riket den 26 januari 1894.» 

50 $- 
Då försäljning — —-- — auktionskungörelse. 
Auktion, varom nu är sagt, skall förrättas inför Kungl. Maj:ts befallningshavande, eller i 

orten av landsstatstjänsteman, som Kungl. Maj:ts befallningshavande därtill förordnar. 
Prövning — — — auktionsförrättaren. 
Innan anbud — — — om auktionen hålles i orten, där skogen är belägen, jägmästa- 

rens, eller där så i särskilda fall av domänstyrelsen föreskrivits, överjägmästarens mening 
— — — förrättas å sistnämnda ställe — — — underställas Kungl. - Maj:ts befallnings- 
havande. 

Har vid — — — eller omförsäljning efter infordrande av skriftliga anbud eller under 
hand. 

Betalning — — — skall, om anstånd med betalningen icke medgivits, av köparen kon- 
tant erläggas till auktionsförrättaren. Har köpare erhållit betalningsanstånd, skall han inom 
anståndstidens utgång fullgöra betalningen genom köpeskillingens insättande i föreskriven 
ordning i riksbanken. 

Erlägges icke köpeskillingen inom bestämd tid, åligger det Kungl. Maj:ts befallnings- 
havande att i laga ordning indriva densamma jämte därå upplupen ränta från förfallo- 
dagen. 

Belopp, som inbetalas till Kungl. Maj:ts befallningshavande eller auktionsförrättare, skall: 
genast i föreskriven ordning insättas i riksbanken. 

Vid försäljning af skogsalster genom jägmästares försorg, vare sig under hand eller efter 
infordrande av skriftliga anbud, — — — eller icke. 

Köpeskilling för vad som under hand eller efter infordrande av skriftliga anbud för- 
säljes av jägmästare skall, då densamma ej överstiger 500 kronor, av jägmästaren uppbäras, 
indrivas och redovisas enligt de närmare bestämmelser domänstyrelsen meddelar. Överstiger 
köpeskillingen 500 kronor, skall densamma jämte därå tilläventyrs belöpande ränta från 
förfallodagen indrivas och redovisas av Kungl. Maj:ts befallningshavande, till vilken myn- 
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dighet uppgift ä det försålda, köpare och FORE ee ävensom förfallodag bör av FORNA 
StareR för .sådant ändamål insändas. 

51 $. 
. Auktionsprotokoll, försett med behörig anteckning om de anbud, som antagits, och de 
belopp, som vid auktionen influtit, skall av auktionsförrättaren så fack ske kan och sist inom 
14 dagar tillställas vederbörande jägmästare, därvid protokollet över i orten hållen auktion 
skall överlämnas i två exemplar. 

Sedan protokoll, som sist är nämnt, blivit av jägmästaren behörigen granskat, åligger det 
denne att skyndsamt och om. möjligt inom en vecka översända det ena exemplaret av proto- 
kollet, försett med granskningsbevis, till Kungl. Maj:ts befallningshavande, som det tillkom- 
mer att. tillse, att betalning för de enligt protokoll gjorda inköp behörigen erlägges .och 
redovisas. 

Tjänster och förordnanden. 

Kungl. Domänstyrelsen. 

Inspektionsresa. Generaldirektören Karl KATA har från och med den 9 mars 
företagit inspektionsresa i Älvdals revir. : 

Tiänstledighet har beviljats notarien K. G. G. Norling för enskilda angelägenheter 
den 17 febr. med förordnande för t. f. amanuensen G. Nordfors. 

Semester har åtnjutits av: 
byråchefen Th. Örtenblad den 5—6 febr. med förordnande för notarien K. G. G. Norling, 

vilkens 'tjänst uppehållits av t. f; amanuensen G. Nordfors; 
byråchefen friherre FT. Hermelin den 5 mars med förordnande för notarien M. Rasch; 

vilkens tjänst uppehållits av amanuensen Arne Chatillon-Winbergh; 
notarien Einar Ödman den 17 febr. med förordnande för amanuensen Erik Helmers. 

Skosk staten. 

Anundsiö revir. Jägmästaretjänsten i Anundsjö revir sökes av jägmästaren i Råneå revir 
J. L. Asker, bitr. jägmästaren i Vargiså revir Wilh. Strandberg, skogsingenjören Tell Gre- 
nander, skogstaxatorn i Mellersta Norrlands distrikt E. Gran, dikningsledaren J. Wallmark 
samt extra jägmästarna Nils Almlöf, F. Nettelbladt, Arvid Modin och Bror Fornell. Kungl. 
Domänstyrelsen har . på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Asker, Grenander och 
Wallmark i nu nämnd ordning med förord för Asker. 

Jönköpings revir. Kungl. Maj:t har den 19 febr. förordnat skogstaxatorn i östra 
distriktet Elis Lundman att tills vidare. uppehålla jägmästaretjänsten i Jönköpings revir.” 

Köpings revir. Jägmästaretjänsten i Köpings revir har den 6—19 mars uppehållits 
av e. jägmästaren W. Samuelson. Kungl. Maj:t har dén 19 mars transporterat och förord- 
nat jägmästaren i Jörns revir Gustaf Tjäder att vara jägmästare 1 reviret. 

Malmesiaurs revir. På förslag till återbesättande av jägmästaretjänsten i Malmesjaurs 
revir har Kungl. Domänstyrelsen uppfört extra jägmästarna Hjalmar Hägg, Åke Berg och 
Per :Normelli i nu nämnd ordning med förord för Hägg. 

Norra Roslags revir. Jägmästaretjänsten i Norra Roslags revir uppehålles från den. 
6 mars och intill dess densamma blivit återbesatt av e. jägmästaren J. G. Brolin. 

Råneträsks revir. Kungl, Maj:t har den 26 febr. till jägmästare i Råneträsks revir 
utnämnt och förordnat e. jägmästaren Folke Gunterberg. 

Rätans revir. Jägmästaretjänsten i Rätans revir sökes av jägmästaren i Torneå revir 
5. J..Cederberg, skogsingenjören Tell Grenander, skogstaxatorn i Mellersta Norrlands distrikt 

E. Gran, dikningsledaren John Wallmark och extra jägmästaren A. C. Lindhe. 
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Wilhelmina revir. Till jägmästare i Wilhelmina revir har Kungl. Maj:t den 26 febr. 
utnämnt och förordnat skogstaxatorn i Umeå distrikt Ragnar Ekman. 

Till avlönade assistenter ha förordnats: 

e, iägmästaren Ivar Carlsson i Vargiså södra revirdel den I mars—30 april; 
| Sverker Grenholm i Burträsks revir » I—8. febr; 2 

» » Birger Faxen i Frostvikens » » 6 mars—20 april; 
» > Fr. Bång i Tivedens » »' 1—I5 mars. 

Att biträda skogstaxatorn vid utarbetandet av skogsindelningshandlingar 
ha förordnats: 

e. jägmästaren D. de Geer i Umeå distrikt den " 7febr.—31 maj; 
» » Gust. Lindkvist i Skellefteå ' ' » md äs ne BAER 1 

Till extra jägmästare har förordnats utex, skogseleven J. G. role BEN era Muse etal 
den 6 mars. 

Till skogsindelningsassistenter ha förordnats: 

e. jägmästaren A. Hamre i Luleå distrikt den 7—20 'dec., 
» » E. Rudbäck i Västra distriktet under 1915, 
>, » W. Sjögren i Södra » den 16 jan.—31 mars; 

» M. Thees i » » » 16 jan.—31 mars. 
» » Josef Södergrann i Luleå distrikt den, 1—31 jan.;. 
» » Einar Klinga RE » ». I jan.—30 äpril; 
» > Oskar Lindblad Ia » it > 28 febr; 

2 » O. Hamre TE a vor > 282; 
» » O. Alarik Ne > > I » —30 april; 
» » G. Lindkvist i Skellefteå » » I" 2» —20 febr.; 
> » Axel Elgstrand | » » >» I » —4 mars; 
> » W. Blom i » » » I »—6 april; 
D > Ivar Carlsson i » > » I » —28 febr; 

> » Sv. Grenholm i » » » > Ifebr.—206" > 
» > Bertil Wickman i » » > I jan. —28 » 
» » Simon Jönsson i 20 > > I » —I6 jan.; 

, » DIder Geer i Umeå > » I jan. — 6 febr.; 
» » Bror Rossander i > » >» I >» —24 mars; 
» » Hjalmar Lindén i >» » » 1—1I0O jan. 0. '22 

; febr —8 april; 
» » E. Romberg ER » >» I jan. —21 april; 
» » Sten Eckerbom i >» » FT 30 Jjansg 
» » Tor Jakobsson i > » > I » —-—20 april; 

» » B. O. Jungstedt i >» D Er 0 AJA 
» » W. Lejdström TA D Sri 20 20,MarS: 

, » Aug. Skoog i Mell, Norrl, » PUTINS. S0 April; 
» » C. Lindell MrA v IAS Fa ER 
» Stag O. Granström TE rr >. I » —28 febr.; 
Vy » O. Bundy ET ANS >» I: » —28 >» 

» » M. Enander äl LR » I >» —3I mars; 
» » Bure Holmbäck i >» oy CT » 25 jan. 

samt den I 

Tijänstledighet har beviljats: 

mars—30 maj 

överjägmästaren i Umeå distrikt A. Egerström för enskilda angelägenheter den 24 febr. 
—23 mars med förordnande för jägmästaren i Åsele revir R. A:son Eneberg. Dennes tjänst 
uppehålles den 24 febr.—6 mars av e, jägmästaren Emil Dahl och den 7—23 mars av e, 
jägmästaren R. Wikander; 

jägmästaren i Frostvikens revir Gust. Sandberg för hälsans vårdande den: 8—17 januari 
med förordnande för assistenten i reviret Karl Erik Kallin; 

jägmästaren i Älvdalens östra revir Daniel Frykman för enskilda angelägenheter den 
1—7 mars med förordnande för assistenten i reviret Hj. Hägg; 

jägmästaren i Enköpings revir L. F. Molander för sjukdom den 23 febr.—8 mars med 
förordnande för e, jägmästaren S. Hallin; 
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jägmästaren i Örbyhus revir C. R, Hullström för enskilda angelägenheter den 15 mars 
—14 april med förordnande för e. jägmästaren S. Hallin; 

jägmästaren i Västbo revir L. Englund för sjukdom den 1—31 mars med förordnande 
för e. jägmästaren G. Björklund, vilkens tjänst den 5—31 mars uppehålles av e. jägmästaren 
E. Busck; 

t. f. jägmästaren i Jönköpings revir Elis Lundman för sjukdom den 19 febr.—4 mars 
med förordnande för öfverjägmästareassistenten Sam Tisell, vilkens tjänst uppehålles av e. 
jägmästaren E. Busck, 

Skogshögskolan. 

Professuren i skogsskötsel. Till professor i skogsskötsel har Kungl. Maj:t den 6 
mars på förslag av högskolans styrelse kallat t. f. direktören vid skogsinstitutet, jägmästaren 
i Norra Roslags revir A. H. Wahlgren. 

Professuren i skogsuppskattning och skogsindelning sökes av e, jägmästaren 
Tor Jonson. 

Professuren i skogsteknologi med byggnads- och avdikningslära sökes av 
e. jägmästaren Gust. Lundberg. 

Professuren i botanik sökes av fil. doktorerna Nils Sylvén, T. Lagerberg och H, 
Simmons. 

Lektoratet i skogsskötsel och skogsuppskattning sökes av e. jägmästarna fi. 
kand. Edv. Wibeck, J. A. Amilon och G. Kinman. 

Lektoratet i skogsteknologi, byggnads= och avdikningslära, skogs= och 
fältmätning samt kartritning sökes av e. jägmästarne J. A. Amilon och G. Kinman 
samt utexaminerade skogseleven fil. kand. Magnus Nordquist. 

Överassistenttiänsten söktes av skogstaxatorn i Västra distriktet F. Aminoff samt 
e. jägmästarna Carl Sundberg, E. Hammarstrand, G. Kinman, Sam Hagström och J. A. 
Amilon. Styrelsen har förordnat Aminoff att under närmaste tre åren uppehålla tjänsten, 

Lediga tjänster. 
Jägmästaretiänsten i Jörns revir sökes hos: Kungl, Domänstyrelsen före den 20 

april klockan 3 på dagen. 

Jägmästaretjänsten i Norra Roslags revir sökes hos Kungl. Domänstyrelsen före 
den 6 april kl. 3 på dagen. 

Följande assistentbefattningar inom skogsstaten sökes hos Kungl; Domänstyrelsen före den 
17 april klockan 3 på dagen: 

För uppskattning och indelning av kronoskogar: 
inom de 3 nordligaste distrikten 23 förrättningsmän under tiden 27 maj—31 dec.; 
inom Mellersta Norrlands distrikt 6 förrättningsmän under tiden 16 maj—31 dec.; 
inom Gävle —Dala distrikt 3 förrättningsmän under tiden 16 maj —31 dec. 
För dessa tjänster utgår ersättning enligt samma grunder, som under år 1914. 

Avlönade revirassistenter från och med den 16 maj till årets slut: 
En assistent i vardera av Tärendö, Råneå, Arjeplougs, Vargiså (bitr. jägm. del.), Bur- 

träsks, Degerfors, Åsele, Stensele och Bjurholms revir samt två assistenter i vartdera av Kalix 
och Bodens revir; tillhopa alltså 13 befattningar. 

Skyddsskogsassistenter i Mellersta Norrlands distrikt under tiden I juni—31 
okt., tillhopa 7 befattningar, 

Laboratorsbefattningen i skogsentomologi vid statens skogsförsöksan= 
stalt sökes hos styrelsen för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt före den 23 
april 1915 (adr. Amiral Arvid Lindman, V. Trädgårdsgatan 7, Stockholm). Se Posttidningen 
den 24 mars. 

En assistentbefattning i marklära med geologi vid statens skogsförsöks= 
anstalt sökes likaledes hos styrelsen före den 12 maj 1915. Se Posttidningen den 24 mars. 
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SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 1915. H. 4. 

Sågverksteknikens utveckling. 
Av OTTO HELLSTRÖM. 

(EORSPÄIR IT): 

Sågramar. 

I intet avseende torde tekniken på området hava tagit ett så kraftigt 

steg framåt under senaste åren som beträffande sågramarna. Till på 

allra sista tiden och ännu vid kanske övervägande antalet sågverk äro 

ramar med av i stort sett samma konstruktion som på 8o-talet förhärs- 

kande. Man har visserligen i en del fall ökat hastigheten på dessa, apterat 

dem för dubbelsågning, insatt anordningar för övervalsmatning etc., men 

någon genomgripande förändring innebär dock intet av detta. Jag skall 

senare återkomma till de här berörda kompletterande anordningarna. 

Först i och med införandet i marknaden av Bolinders mekaniska verk- 

stadsaktiebolags »precisionsram» (fig. 9) framkommer något verkligt nytt, 

och därefter går utvecklingen mycket raskt. Så tillkomma samma verk- 

stads »standardram», Söderhamns mekaniska verkstads aktiebolags vexakt- 

ram»? och »snabbram> samt Nya aktiebolaget Stathmos »exportram»v. 

Det utmärkande för de nya ramkonstruktionerna är den större hastig- 

heten, den kraftigare matningen samt den betydligt underlättade inlägg- 

ningen av timret och undantagningen av det sågade virket. Man har 

sålunda gått upp till hastigheter om 300 å 350 och högre antal slag per 

minut, och hela ramen har samtidigt blivit en avsevärt komplicerad maskin, 

som i många avseenden företer synnerligen viktiga avvikelser från äldre 

typer. 

=” De sågningsresultat, som föreligga med moderna ramar, äro absolut 

överlägsna dem, som kunna åstadkommas med ramar av äldre typer. 

Detta beror dels på ramens större hastighet, dels på matningens effek- 

tivitet. Såsom medel för utnyttjandet av ramens fulla arbetsförmåga till- 

komma dessutom de förbättrade anordningarna för in- och utmatning av 

virke. Dessa äro villkoren för att ramens kapacitet skall kunna till fullo 

tagas i bruk. På den grund äro de av allra största betydelse, och det 

kan med bestämdhet påstås, att först i och med dessa anordningar har 

man lyckats uppnå en verklig och genomgående förbättring i avseende 

på sågramarna. 

20 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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Beträffande först och främst den större hastigheten blir verkan av den- 

samma, att så mycket större antal löpfot av samma dimension, med lika 

postning, kan framdrivas pr minut som hastigheten är större, allt under 

förutsättning av lika matning. Om sålunda å en äldre ram med t. ex. 

240 slag pr minut sågas med en matning av 3/g eng. tum pr skär, blir 

matningshastigheten 12,; eng. fot pr minut. Å en modern ram med 350 

oslag pr minut blir matningshastigheten med samma skär 18,3 eng. fot 

eller sålunda c:a 46 & större, vilket är samma procentiska förhållande 

som mellan de olika hastigheterna. Om emellertid en ram av äldre typ 

skall jämföras med en fullt modern dylik, gäller dessutom att taga i be- 

räkning effekten av den kraftigare matningsanordningen. Är den konti- 

nuerlig, vilket hälst bör vara fallet för smäckrare timmerdimensioner, 

ökas matningseffekten med åtminstone 30 &, varav följer att i anförda 

fall c:a 23,8 fot blir matningen pr minut och sålunda sågningseffekten 

nära nog fördubblad. — Huru den praktiska effekten å äldre och moderna 

ramar inbördes förhåller sig skall här nedan visas. 

Den angivna effekten pr minut med utgående från en viss bestämd 

matning vid bestämt antal slag, och som utgör 23,8 eng. fot pr minut, 

kan benämnas den moderna ramens teoretiska effekt under angivna för- 

utsättningar. Den praktiska effekten blir givetvis en annan. På denna 

inverka inläggningarna samt sådana uppehåll i sågningsarbetet, med vilka 

man alltid måste räkna, såsom för rengöring, spiksågning, maskinfel etc. 

Erfarenheten giver vid handen, att den praktiska sågningseffekten vid 

moderna ramar är c:a 60 & av den teoretiska. Enligt det anförda exemplet 

blir sålunda den praktiska effekten på en modern ram som gör 350 slag 

vid 5/8” matning pr minut 14,3 löpfot = pr timme 838 löpfot, eller av timmer 

med 18 fots medelängd c:a 48 stockar. Den praktiska effekten på en 

äldre ram blir i förhållande till den teoretiska något större eller c:a 65 

2. På en ram som gör 240 slag, och vid 5/g” matning blir sålunda praktisk 

effekt pr minut 8,1: löpfot = pr timme 486 löpfot eller av timmer om 18 

fots medellängd c:a 27 stockar. 

Man kan på detta sätt påvisa, att en modern ram giver c:a 77 & större 

sågningseffekt än en av de vanligast förekommande äldre typerna, detta 

under förutsättning av kontinuerlig matning å den moderna ramen och 

smäckrare timmerdimensioner. Vid sågning av grövre dimensioner t. ex. 

över 10 eng. tum i topp blir den moderna ramens effekt c:a 50 2 högre 

än äldre ramars. Det är sålunda här egentligen skillnaden i hastighet 

som fäller utslaget. 

Det något fördelaktigare förhållandet mellan teoretisk och praktisk effekt 

vid de äldre ramarna förklaras av, att dessa med sin lägre hastighet och 

enklare konstruktion äro mindre känsliga än de moderna. 
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De här angivna förhållandena mellan den teoretiska och den praktiska 

effekten grunda sig på iakttagelser för längre perioder. Jag anser därför, 

att man på de anförda uppgifterna om förhållandet mellan de olika ramarnas 

effekt kan grunda beräkningar angående de resultat, vilka verkligen kunna 

uppnås genom ett utbyte av äldre ramar mot moderna. Givetvis uppnås 

ofta för vissa dagar ett långt högre resultat, men en mer eller mindre 

tillfällig driftstöring inträder och gör resultatet så mycket ofördelaktigare 

en annan dag. Och den praktiska sågverksmannen måste räkna med att 

dylika driftstöringar då och inträda. Han skulle eljest vid sina kalkyler 

i och för beräknande av vad han kan såga och i och för ackordssätt- 

ningar komma till felaktiga resultat. 

Om det gäller att anställa jämförelser emellan uppgifter från olika verk 

angående där uppnådda sågningseffekter pr stock räknat, bör man natur- 

ligtvis fästa avseende vid det sågade timrets medellängd. Erfarenheten 

Visar da, att, om skillnaden 1 -medellangdlär! en viss, t. ex. fOebtbli 

skillnaden i sågningseffekt beräknad i stockar ej densamma utan ungefär 

hälften av den procentiska skillnaden, eller i detta fall 5 2. Har så- 

lunda en sågningseffekt av 48 stockar om 18 fots medellängd pr timme 

uppnåtts, bör effekten vid sågning av timmer om 16,2 fots medellängd 

bliva 50,4 stockar, eller med 19,8 fots medellängd 45,6. Förklaringen till 

detta förhållande ligger uti, att, om den totala längden fördelas på ett 

större antal stockar, det större antalet inläggningar medför någon ned- 

sättning i effekten. 

Av rent praktiska skäl har jag vid utredningen angående sågnings- 

effekterna rört mig med det inom sågverksindustrien allmänt använda 

engelska måttet, likasom jag också i vissa fall vid beskrivningen av maskiner 

använder samma mått. 

En närmare beskrivning av de särskilt anmärkningsvärda ramtyperna 

giver bäst vid handen, vad som är karaktäristiskt för dem samt de för- 

delar de erbjuda vid jämförelse med de äldre typerna. Det torde här 

vara platsen att erinra om, att samtliga dessa snabbgående ramar böra 

vara utrustade med automatiska timmerspel, för att sågarens tid ej onödigt 

skall upptagas med timmerrullning. 

Bolinders standardram (fig. 10) är avsedd för hög undervåning 

och har ez vevstake med stucken vevaxel, vilken är försedd med 2:ne 

direkt på vevslängarna fästade motvikter för utbalansering av vevstake 

och lösram. Lagren äro indragna så nära intill veven som möjligt för 

att i görligaste mån motverka vibrationer i axeln. Svänghjulen äro två 

och placerade utanför lagrens yttersidor. Lösramen är utförd med sträck- 

balkar av stålgjutgods och kolonner av ståltuber. 

Matningsanordningen är antingen kontinuerlig eller ryckmatning, och 
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BOLUINDERIS 2758. 

Fig. 10. Bolinders standardram. 
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utföras mindre ramar alltid med kontinuerlig matning, under det att de 

större vanligen hava ryckmatningsanordning, ehuru de givetvis också kunna, 

då så önskas, förses med kontinuerlig matning. 
Såväl under- som övervalsar äro mekaniskt drivna. Övervalsarna äro 

lagrade i en utfällbar grind, så att de med ett lätt handgrepp kunna 

föras åt sidan, lämnande lösramen till hela sin längd åtkomlig för om- 

byte av blad etc. Övervalsarna manövrera sig själva, sedan de inställts 

för den timmerdimension som för tillfället sågas. Detta åstadkommes 

därigenom, att det vilande läget hos övervalsen är föränderligt, samt att 

valsen ej faller med en stöt, utan genom en fjäderanordning, som mot- 

verkar stöten, mjukt återgår till sitt vilande läge, då stockens rotända släpper 

valsen liksom den själv höjer sig, då nästa stock föres mot valsen. Skall 

t. ex. 9” timmer sågas, inställas övervalsarna så, att avståndet mellan 

över- och undervalsen blir 8 !/;”. Då stocken inskjutes i ramen höjer sig 

övervalsen av sig själv och fortfar att höja sig under det stocken passerar 

ramen. Övervalsarna äro skarpt räfflade och undervalsarna tandade för 

att åstadkomma ett stadigt grepp om stocken, så att någon slirning ej 

kan ifrågakomma under frammatningen. 

Bromsanordning för lösramen och anordning för matningens ögonblick- 

liga stoppande finnas. Alla delar av maskinen, som skola smörjas, äro 

försedda med modernaste automatiska smörjanordningar, så att smörj- 

ningen sker under gången. 
Ramarna utföras i storlekarna 20, 24, 30 och 33 tums lösrambredd. 

20 tums ramar göra 350 slag pr minut, 24 tums 325 slag, 30 tums 290 

slag och 33 tums 275 slag. För driften erfordras 30 hästkrafter i medeltal. 

För fullständigt utnyttjande av ramens produktionsförmåga äro utförda 

anordningar för inmatning i ramen och fråntagning av det sågade virket. 

För inmatning av stocken i ramen äro konstruerade s. k. snabbspännande 

stockvagnar av olika typer. En sådan av enklare konstruktion och egent- 

ligen avsedd för dubbelsågning användes även för enkelsågning och är 

särskilt användbar för småtimmer. Vidstående illustration (fig. 11) visar, 

huru gripanordningen fungerar. I första läget längst till höger å bilden 

är klon öppen, i andra läget är klon hopfälld över stocken, och i sista 

läget är den slutliga fastspänningen verkställd. 

Fig. 12 visar en större vagn, i vilken stocken också hastigt och genom 

ett enkelt handgrepp fastlåses. Den kan därefter medelst ett handtag 

vridas helt runt, varigenom befintlig krök kan få vilket läge som önskas. 

Denna vagn apteras till sågramen på sätt fig. 13 utvisar och kan då 

medelst särskilda anordningar manövreras av försågaren, så att den på 

mekanisk väg flyttas fram mot och tillbaka från ramen, där den själv 

öppnar sig. Manövreringen sker på vilken punkt som helst efter timmer- 
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Bolinders snabbspännande stockvagn, äldre typ. 

Fig. 1 
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banan till ramen medelst trampor och i taket spända linor. Sågstocken 

kommer på automatiskt spel till ramen och från spelbanan kastas den 

ned på stockvagnarna medelst en mekanisk anordning, som påverkas från 

en trampa i golvet. 

Bolinders snabbspännande stockvagn, nyare typ. Fig: 12; 

Sedan stocken gått ini sågramen, mottages den av en efter lika princip 

som inläggningsvagnen konstruerad uttagningsvagn. Denna kan man- 

övreras från vilken plats som helst efter banan å ramens frånsida, för- 

flyttas och frånslås på mekanisk väg etc. Medelst en särskild avlägg- 
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ningsanordning flyttas det sågade virket till kantverk eller transportör. 

Manövreringen av dessa anordningar sker också medelst trampor. 

Med de beskrivna anordningarna blir sågningsarbetet fördelat mellan för- 

sågare och hjälpsågare på sådant sätt, att ingendera behöver förflytta sig 

från sin plats, försågaren på framsidan av ramen och hjälpsågaren på 

baksidan. 

Söderhamns exaktram (fig. 14) har följande konstruktion: 

Ramen är avsedd för normal, hög undervåning. Den är försedd med 

en vevstake, tätt intill vilken två tunga svänghjul äro fästade på vev- 

slängarna för noggrannaste utbalansering av axeln. De båda axellagren, 

som äro hopgjutna med bottenplåten, hava löstagbara lagerskålar och 

ringsmörjningsanordning. Vevaxeln är stucken. 

Lösramen är av verkstadens vanliga typ med kolonner av stålrör. 

Smörjningen av gejderna sker automatiskt medelst trycksmörjnings- 

pumpar placerade på sidostativens övre ändar. Oljetillförsel kan under 

gång regleras för varje smörjställe särskilt. 

Matarvalsarna, såväl under- som över-valsarna, äro antingen s. k. »kniv- 

valsar», d. v. s. försedda med axiellt fästade stålknivar, eller s. k. »fräs- 

valsar», sammansatta av ett antal fräsar. Båda valstyperna åstadkomma 

att stockens slirning undvikes, och de vanliga olägenheterna av räfflornas 

fyllande med spån och is förhindras. Övervalsarna äro lagrade i grindar, 

som vid postning vridas åt sidan. Valsarnas nedersta läge inställes efter 

toppdimensionen av det timmer, som för tillfället sågas och sågaren be- 

höver icke passa pressvalsarna, emedan dessa lyftas av stocken själv. 

Alla fyra valsarna äro drivna. 

Exaktramen är försedd med anordning för kontinuerlig matning. Denna 

är placerad på ena sidostativet samt drives från vevaxeln medelst en 

rem. Inställning för olika matningshastigheter sker efter skala medelst 

en ratt. Genom flyttning av en spak kan fullständig frånslagning verk- 

ställas. Såväl inställnings- och frånslagningsanordningarna som remledare- 

och bromsningsanordningarna för vevaxeln äro lätt tillgängliga för sågaren. 

Exaktramarna utföras med 20, 25 och 30 tums invändiga lösramsbredder. 

De göra från 300 till 350 slag pr minut och fordra från 25 till 35 eff. 

hkr. De med större hastighet äro avsedda för småtimmer, de med mindre 

hastighet för grövre timmer. Kraftbehovet är lägre för de mindre än 

för de större ramarna. 

Ramarna fordra för sitt fullständiga utnyttjande följande anordningar: 

1. Avpuffningsanordning vid stockbanan. 

2. Inställningsvagn med frånslagnings- och återförningsanordning (fig. 15). 

3. Inriktningsrulle med driv- och manövreringsanordningar. 
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Fig. 14. Söderhamns exaktram. 
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4. Mottagningsvagn med frånslagnings-, framdragnings- och återförnings- 

anordningar. 

5. Avstjälpningsanordning för virket med bärrullar och styrningsan- 

ordningar bakom ramen. 

Fig. 15. Söderhamns moderna inställningsvagn. 

Genom användande av dessa anordningar reduceras sågarens och hjälp- 

sågarens arbete till inspänning av stocken i stockvagnarna, manövrering av 

hjälpapparaterna och ramen samt omhändertagande av de bakar, som ej 

kunna fasthållas av mottagningsvagnen. Vardera av sågarna står kvar på 

sin sida av ramen och behöver ej förflytta sig. Allt arbete med trans- 

port av stockar och virke samt flyttning av vagnarna bortfaller. 

Efterföljande fotografier jämte beskrivning angående arbetssättet karak- 

tärisera anordningarna. 
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Arbetssättet är följande: Vid inläggning av stocken från timmerspels- 

banan kommer först avpuffningsanordningen till användning. Medelst i 

timmerspelsbanans bakvägg infällda armar, vilka sättas i rörelse från i 

såggolvet anbragta trampor, knuffas stocken ned på inmatningsvagnen 

samt på inriktningsrullen. Inställningsvagnen har förut automatiskt åter- 

förts från ramen och av sågaren hejdats på för stockens längd passande 

avstånd från ramen. Stockens rotända fastspännes vid vagnen med två 

handgrepp: först föras klorna hastigt samman medelst en spak; därpå åt- 

dragas de med skruv och ratt (fig. 16). Sedan kan sågaren, om så be- 

höves, genom vridning på en horisontal ratt vrida stocken så att lämp- 
ligaste läge på densamma erhålles (fig. 16). Toppändan framföres nu så 

nära ramen som föregående stock tillåter och inriktas i sidled, medelst 

inriktningsrullen genom dragning i endera av de två över sågarens huvud 

spända manövreringslinorna, som sätta den under golvet liggande driv- 

anordningen i verksamhet (fig. 17). Stocken införes så mellan främre 

matarvalsarna genom ett tryck på stockvagnen. Omedelbart därpå in- 

riktar sågaren rotändan sidovägen genom att föra en vertikalt stående 

handspak fram eller tillbaka, varpå gripanordningen fastlåses i sidled med 

en liten ratt. Då rotändan hunnit så långt, att den icke längre behöver 

styras av vagnen, frigöres denna automatiskt och går på nytt automatiskt 

tillbaka från ramen. Mottagningsvagnens gripanordning fastspännes lika- 

ledes vid virket genom två handgrepp: en grovinställning och en åtdrag- 

ning. Så snart rotändan lämnar matarvalsparet, nedfaller den på ett an- 

slag, som inkopplar framdragningsanordningen, medelst vilken vagnen 

med i det i densamma inspända virket föres till önskad plats vid kant- 

bänken, där vagnen stannar och gripanordningen automatiskt utlöses, så 

att virket blir liggande på vagnen och bärrullarna (fig. 18). Vid ned- 

tryckning av en av de vid banan, i närheten av ramen, anordnade tram- 

porna lyftas avstjälpningsarmarna, som ligga försänkta i golvet, och virket 

glider åt sidan (fig. 19), lämnande plats för vagnen att gå tillbaka mot 

sågramen, när hjälpsågaren medelst en trampa inkopplar återförnings- 

anordningen. Vagnen stannar på lämpligt ställe invid ramsågen, färdig 

att mottaga nästa stock. 

Söderhamns snabbram (fig. 20) utföres i tvenne typer om 20 och 24 

tums invändig lösrambredd och är avsedd för sågning av smäckrare timmer. 

Även denna ram är försedd med kontinuerlig matning och drivna såväl 

under- som övervalsar av kniv- eller frästyp. Hastigheten är 325 slag 

per minut, och är ramen i övriga detaljer tämligen lik exaktramen. Kraft- 

behovet är 12 å 15 hästkrafter. De vid exaktramen beskrivna anord- 

ningarna för in- och utmatning o. s. v. kunna givetvis användas även 

vid denna ram. 



[7 

16. 

Uppställning av 

»exaktram» med inläggningsanordningar, i arbete. 

exaktram» med inläggningsanordningar, i arbete. 



Fig. 18. Uppställning av »exaktram» med fråntagningsanordning, i arbete. 

Fig. 19. Uppställning av »exaktram» med avläggning av virke till kantverk eller transportör. 



lerhamns snabbram. Söt 
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Den kontinuerliga matningen har kommit till användning, i och med 

det man ökat hastigheten hos ramarna, enär den hittills använda ryck- 

matningen ej fullt lämpar sig för stora hastigheter. Söderhams anord- 

ning för kontinuerlig matning har följande konstruktion: 

Drivkraften drages från en remskiva, som anbringas i stället för excen- 

terskiva på vevaxeln. Från den horisontala utväxlingsaxeln överföres 

rörelsen medelst friktionsrulle till en friktionsskiva på vertikala axeln, 

vars övre ända är försedd med koniskt drev, som genom ett utväxlings- 

hjul överför rörelsen till matardrevet. 

Pressningen på friktionsskivan sker med vikt, som medelst en spak 

på matarverket kan upplyftas, då matningen ögonblickligen avstannar. 

Matningens storlek kan man under gång variera i alla lägen mellan 

största och minsta genom vridning på en ratt, där matningens storlek 

kan avläsas. 

Den gjutna matarbygeln utföres så, att drift på övervalsarna lätt kan 

anbringas, då så önskas. 

Ett dylikt matarverk kan givetvis även apteras till ramar av äldre typ, 

vilket också är fallet med drivanordning för övervalsarna. Denna ut- 

föres vanligen med en s. k. Galls-kätting, som drives från matarverket 

och griper i tandhjul på övervalsaxlarna. 

Stathmos exportram av s. k. Nynästypen (fig. 21) skiljer sig till 

sin konstruktion väsentligen från förut beskrivna ramtyper i avseende 

därå, att den har dubbla vevslängar samt, placerade intill dessa inuti 

stativet och mellan vevslängarna, två stycken större svänghjul, avsedda 

för bästa möjliga utbalansering. 

Lösramen är utförd helt och hållet av stål. 

Matningsanordningen, av nyaste konstruktion, kännetecknas därav 

att den är driven av två excentrar, av vilka den ena frammatar stocken 

under lösramens uppåtgående, och den andra vid dess nedåtgående 

rörelse. Vid den uppåtgående rörelsen matas så stor längd som mot- 

svarar bladens överskär, vid den nedåtgående pressas stocken mot bladen 

och skäret åstadkommes. Matningen med dessa apparater kan sålunda 

sägas vara en kombination av ryckmatning och kontinuerlig matning. 

Den excenter, som åstadkommer matningen vid ramens nedåtgående 

rörelse är ställbar medelst en handspak för olika matning. 

Övervalsarna äro drivna med en Galls kedja, som utgår direkt från 

matarverket och anordnad så, att valsarna utan hinder kunna uttagas 

vid ompostning. Övervalsarna manövreras med rattar, försedda med 

vikter, som belasta och balansera valsarna, så att dessa lätt och bekvämt 

kunna lyftas samt ej nedfalla med stöt. 

Till ramen bör appliceras stockvagn av verkstadens nya typ (fig. 22). 
21 — Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 1915. 



Fig. 21. Stathmos exportram. 
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Denna vagn kännetecknas därav, att den är försedd med dubbel ansätt- 

ningsanordning. Inställningen sker medelst en hastigt verkande vev 

och den slutliga fastspänningen medelst en hävarm, med vilken vag- 

nen i övrigt även kan manövreras. Gripklorna äro ej försedda med 

taggar utan med en skarp ring, varigenom ytan av stocken föga 

skadas. 

Ramen utföres i 7 olika storlekar, med 20, 24, 28, 32, 34, 36 och 40 

3 0 

Fig. 22. Stathmos moderna inläggningsvagn. 

eng. tums lösramsbredder. Av dessa äro de tre största typerna egent- 

ligen avsedda för export till Ryssland, Österrike etc., där i vissa distrikt 

det grova sågtimret fordrar dylika för våra förhållanden ovanliga ram- 

storlekar. 

20 och 24 tums ramarna fordra 12 å 15 hästkrafter, 28 och 32 tums 

135 å 20 hästkrafter, 34 tums 20 å 25 hästkrafter, 36 tums 25 å 30 häst- 

krafter och 40 tums 30 å 40 hästkrafter. De två minsta ramtyperna 

hava en hastighet av c:a 300 minutvarv, 28 tums 270, 32 och 34 tums 

260, 36 tums 220 och 40 tums 200 minutvarv. 
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Förbättringar å äldre ramar. 

Sedan några år tillbaka har man genom en del förändringar och nya 

anordningar sökt förbättra sågningseffekten å sågramar av äldre typ. 

Detta har skett, de/s genom ökande av ramhastigheten, dels genom in- 

sättande av effektivare matningsanordningar, dels genom ramarnas ut- 

nyttjande för dubbelsågning. 

Enär de äldre ramarna i allmänhet äro synnerligen solitt konstruerade, 

har det låtit sig göra att sätta upp deras hastighet rätt avsevärt. I regel 

torde de ursprungligen hava gjort c:a 200 minutvarv, men man har all- 

Fig. 23. Dubbelsågningsapparat (Söderhamns). 

mänt ökat deras hastighet upp till 240 varv och i vissa fall ändå högre. 

Detta har visserligen medfört en avsevärd förbättring mot äldre tiders 

sågningsresultat, men dock ingalunda motsvarat det behov av effekt- 

ökning som förelegat. 

Ett ytterligare medel att höja sågningseffekten hos äldre ramar är att 

göra övervalsarna drivna. Av anordningar härför finnas olika typer, vilka 

egentligen äro desamma som tillämpas på moderna ramar. Genom 

matningsrörelse på såväl över- som undervalsar vinner man, att stocken 

alltid kraftigt pressas mot bladen, och att valsarna aldrig kunna slira, 

varigenom matningen blir jämnare och mera effektiv. Genom denna för- 

bättring av matningsanordningen har sågningsresultatet å äldre ramar i 

många fall höjts med upp till 15 4. Av särskilt värde är denna anord- 

ning för obarkat virke, som legat över så lång tid, att barken lossnat, 

ävensom vid sågning av isbelagda stockar. 

I åtskilliga år har man begagnat sig av sågning med s. k. dubbel- 
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apparat i vanliga sågramar. Genom inläggning av dubbla spår i stock- 

banan, dubbla stockvagnar och dubbla par valsar (fig. 23) vinnes, att två 

stockar samtidigt kunna sågas, och därigenom har man åstadkommit såg- 

ningseffekter, vilka med upptill 80 Z Ööverstigit effekten på en vanlig 

enkelram under i övrigt lika villkor i avseende på ramhastighet, matning, 

dimension och sågningssätt. 

En dubbelsågningsram fordrar för sin betjäning en försågare och två 

hjälpsågare. Då emellertid effekten hos en modern snabbram är lika 

hög som hos en dubbelsågningsram, är det tydligt, att dubbelsågnings- 

ramen ej kan upptaga täflan med den förra. Denna fordrar nämligen 

för sin betjäning endast två man. Därtill kommer också, att sågningen 

på en enkelram alltid blir noggrannare utförd än på en dubbelram. 

Kroksägningsapparater. 

Ett synnerligen viktigt hjälpmedel för bästa möjliga utnyttjande av såg- 

timrets kubikinnehåll är kroksågningsapparaten. De tidigare utförda krok- 

sågningsapparaterna (fig. 24 och 25) kännetecknas därav, att med en särskild 

drivanordning spåret på vardera sidan om sågramen kan förflyttas i sidoled, 

varigenom en krokig stock kan försågas så, att krökningen följes. Fig. 26 

visar en kroksågningsapparat av nyaste konstruktion och särskilt avpassad 

för genomskärning av ett förut kantat block. Medelst denna sker kroksågnin- 

gen därigenom, att de räfflade valsarna, som äro vridbara på tappar och 

sammankopplade medelst ett hävstångssystem, kunna genom en vid sidan 

om ramens stockbana befintlig spak manövreras så, att blocket vrides efter 

krökningen och därigenom sågningen under alla förhållanden sker i vedfib- 

rernas längdriktning, även om krökar i olika riktning förefinnas. Valsarna 

äro skarpt räfflade, så att blocket av egen tyngd fasthålles. De bakom 

valsarna liggande smårullarna äro höj- och sänkbara, för underlättande 

av blockets inläggning. 

Vid kroksågningen komma sågbladen att hela tiden skära i fibrernas 

längdriktning. Det sågade virket blir buktigt på lågkant, men rättar 

snart ut sig under lagringen genom det i stapeln överliggande virkets 

tryck. Det är högst avsevärt mycket större utfall, som genom kroksåg- 

ning uttages ur krokiga stockar. Hela kantningsförlusten bör nämligen 

kunna bortfalla. I enstaka fall kan ända till det dubbla utfallet erhållas 

vid kroksågning mot vid vanlig rak sågning. Och då som bekant jäm- 

förelsevis få stockar äro absolut raka, inses lätt att genom en rationellt 

utförd kroksågning högst betydande kvantiteter virke står att vinna eller 

rättare sagt att bevara. 

Kroksågningsanordningar kunna apteras såväl till moderna som äldre 

sågramar. 
(Forts. i följande häft.) 
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SKOGSPOLITISKA INLÄGG. 

Några tankar med anledning av domänstyrelsens 

utlåtande rörande statsrevisorernas uttalanden om 

hushållningen å statens skogar. 

Av Nins G. RINGSTRAND 

Uti någon tidningsuppsats läste jag en uppmaning av generaldirektör Fre- 
denberg, att allmänheten skulle, till dess att domänstyrelsen avgivit sitt 
utlåtande, uppskjuta den kritik rörande statsskogarnas förvaltande, som i an- 
ledning av statsrevisorernas uttalanden i deras år 1914 avgivna berättelse 
börjat framträda i pressen. Då detta domänstyrelsens utlåtande nu föreligger, 
och då detsamma synes mig gifva anledning till en del reflekioner, ber jag 
att få taga tidskriftens utrymme i anspråk för nedanstående. Även det för- 
hållande, att styrelsens utlåtande i vissa fall går på sidan om revisorernas 
uttalanden, har synts mig motivera en del påpekanden. 

Sedan domänstyrelsen i början af sitt svar å revisorernas anmärkningar 
konstaterat dessa anmärkningars nära öfverensstämmelse med den norrländska 

skogskommitténs uttalanden, anser sig domänstyrelsen kunna fastslå, att reviso- 
rerna vilja göra domänstyrelsen hufvudsakligen ansvarig för att statsskogarnas 
skötsel icke i allt vore sådan den borde vara, att icke en noggrann invente- 
ring av skogarna vore verkställd, samt att ej heller å reviren funnes upplagd 

en noggrann bokföring över statsskogarnas virkesförråd, avverkning, kapital- 

värden m. m. 
Det tillkommer naturligen ej mig att tolka revisorernas yttrande och än 

mindre att avgöra, om revisorerna avsett att uttala ett direkt klander mot 
styrelsen eller att genom framhävande av vissa faktiska förhållanden göra Riks- 
dagen underkunnig om dessa och såmedels sätta dess medlemmar 1i tillfälle 
att på grundvalen av sina egna förtroendemäns yttranden besluta i anledning 
av de krav på ökade anslag för skogsväsendet, som måste vara att förvänta. 

Då domänstyrelsen emellertid utgått från den förutsättningen, att revisorer- 
nas avsikt varit att uttala ett klander mot styrelsen, så ger detta mig anled- 
ning att undersöka, om domänstyrelsen verkligen är så alldeles utan skuld, 
som den i sitt yttrande av den 18 sistlidne januari framhåller. 

Det skäl, som styrelsen anför såsom det, vilket bör vara fullkomligt avgö- 
rande vid bedömande av dess arbete, är, att den saknat krafter för utförande 

av nödiga arbeten. Den frågan framställer sig då utav sig själv: har domän- 
styrelsen såsom ledare av skogsväsendet begagnat alla till buds stående möj- 
ligheter för att erhålla den största arbetseffekten. Det finnes enligt min me- 
ning visa skäl att besvara denna fråga nekande, och jag vill söka angiva 
dessa. 
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Först vill jag då till behandling upptaga spörsmålet, huruvida domänstyrel- 
sen förr än som skett kunnat påbörja och utföra en inventering av virkesför- 
rådet å statens skogar. Såsom skäl för att så ej skett anför styrelsen först 
och främst, att utarbetande av ett nytt indelningscirkulär, varit en fråga av 

mycket svårlöst beskaffenhet. För dess lösande har styrelsen redan den 16 
och 17 oktober 1907 såsom särskilt sakkunniga tillkallat bl. a: vissa av skogs- 
institutets lärare. Efter åtskilliga förhandlingar och utredningar hade ett provi- 
soriskt yttrande avgivits av dessa personer på våren 1912, och på grund av 
detta hade styrelsens föreskrifter den 15 maj samma år utarbetats. 

I dessa finnas inga bestämmelser rörande den så viktiga frågan om sättet 
för avverkningens beräknande, och dess provisoriska karaktär har av styrel- 

sens chef framhållits i hans av revisorerna citerade yttrande till protokollet 
vid överjägmästaremötet i november 1913. De definitiva bestämmelserna äro 
att förvänta detta år före indelningsarbetenas påbörjande ute å marken. 

Det har sålunda krävt nära 5 år för att utarbeta de provisoriska föreskrif- 
terna och inemot 8 för att bliva färdig med de definitiva. Detta endast 
konstaterar jag utan att uttala något klander mot det noggranna sätt, varpå 

frågan behandlats. Men ett annat spörsmål blir, om det är ett sådant in- 
delningscirkulär, som man närmast haft och har behov utav. Rörande dessa 
skogars beskaffenhet säger styrelsen: »Kronoparkerna 1 de norra distrikten 
utgöras till övervägande del av skogar med samlade förråd av mer eller 
mindre övermogen skog — — —>» samt vidare rörande dessa skogars inde- 
lande, att det i regel ej finnes någon möjlighet att uppgöra skogsindelnings- 
planer för dessa mycket övermogna skogar på sådant sätt, att de kunna följas. 
»Överåriga skogar, synnerligast granbestånd — — — förändra sig nämligen 
på så oberäkneliga sätt, att ingen indelningsförrättare kan beräkna och förutse 
desamma». 

Om man har nu relaterade uppfattning av skogarnas beskaffenhet och lämp- 
ligheten — för att ej säga möjligheten —— att för sådana skogar upprätta 
skogsindelningsplaner, så är det svårt att finna orsakssammanhanget mellan 
undanskjutandet av inventeringen utav skogsförrådet och den omständigheten, 
att det gällande skogsindelningscirkuläret behöft omarbetas. Ty för en inven- 
tering av virkesförrådet, som avser att lära känna dess storlek och beskaffen- 
het, erfordras intet indelningscirkulär sådant som domänstyrelsen under de 
senaste åtta åren haft under utarbetande, och vars grundprinciper äro angivna 
10 Te Lans kemkular 

I den utredning rörande statsskogarnas avkastning, som första försvarsbe- 
redningen anmodade jägmästaren Ernst Andersson och mig att utföra, hava 
vi framhållit, att denna inventering kunde ske genom att varje revirs skogs- 
tillgång taxerades gemensamt till en ringa arealprocent, vilken, beroende av 
revirens storlek, kunde växla mellan 1/, och 1. En sådan inventering skulle 
förbindas med en rationell tillväxtundersökning och värdering av virkesför- 
rådet. Kostnaden för en sådan inventering beräknade vi till 400,000 kr., 

till jämförelse med vilken siffra jag hänvisar till uppgiften 1 revisorernas be- 
rättelse, att statens skogsindelningsarbeten under 1912 och 1913 kostat 300,000 
kr. För detta senare belopp har endast en ringa del av de norrländska 
statsskogarna kunnat undersökas. Rörande Anderssons och mitt förslag yttrade 
domänstyrelsen, att det i det sammanhang, varuti det framkommit, ej torde 
behöva upptagas till bemötande, och — utan angivande av något som helst 
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skäl att kostnaderna icke komme att motsvaras av med arbetet vunnet 
gagn. Med det forcerade skogsindelningsarbete, som sedan förlidet år (1912) 
vore påbörjat, vore i övrigt sådan interimistisk uppskattning obehövlig. Då 
man med dessa ord i minne nu läser domänstyrelsens härofvan relaterade åsikt 
rörande möjligheten av att uppgöra skogsindelningsplaner för de i huvudsak 
överåriga norrländska skogarna, blir man betänksam rörande målmedveten- 
heten i denna del av styrelsens arbete. 

Rörande åter det gagn, som man skulle kunna hafva av en sådan taxering, 

som av Andersson och mig föreslagits, tillåter jag mig att i detta samman- 
hang yttra några ord. Hvad man för ett förnuftigt tillgodogörande av de 
norrländska skogarna behöver känna är storleken av deras virkesförråd, dettas 
sammansättning i avseende på träslag, dimensions- och åldersklasser, dess 

tillväxt och värde. Genom det arbete, som utförts av kommissionen för för- 

sökstaxering rörande virkeskapital, tillväxt m. m. av skogarna i Värmlands 
län är det bevisat, att med en taxering av !/, & utav arealen man erhåller 
en mycket noggrann kännedom om virkesförrådets storlek, i det att det be- 
räknade medelfelet endast uppgår till + 1.29 2. Fördelningen av denna 
kubikmassa på trädslag har beräknats med en noggrannhet av + 0.44 & för gran 
och + 0.45 & för tall och på dimensionsklasser med ett medelfel av högst 
+ 1.68 & för dimensionsklasser under 30 cm. vid brösthöjd; för 30 cm:s 

klassen uppgår medelfelet till + 3.01 2& och för 35—50 cm:s klasserna till 
+ 5.04 &. Tillväxtens storlek har utrönts med ett medelfel för gran av 
+ 0.57 Z och för tall av + o0.s5so Z. För den noggrannhet, varmed vwvir- 

keskapitalets fördelning på åldersklasser skett, har ingen beräkning utförts. 
Av nu angivna siffror framgår emellertid, att den kunskap om skogarna, 
som erhållits genom en !/, & taxering, är synnerligen god och sådan, att, 

om den i motsvarande grad förelåge beträffande de norrländska statsskogarna, 
en målmedvetenhet i tillgodogörandet af dessa verkligen vore möjlig. Det 
invändes nu givetvis, att den angivna noggrannheten kunnat ernås endast eme- 
dan taxeringen omfattat ett så stort område som Värmland, men jag får här- 
till genmäla, att vårt förslag innebar en höjning av taxeringsprocenten upp 
till 4 ggr den i Värmland använda. Och med det siffermaterial, som från Värm- 
landstaxeringen föreligger, synes det mig icke rätt att affärda förslaget med: 
påståendet, att kostnaderna ej svara mot det gagn, som en enligt vårt förslag 
utförd inventering skulle medföra. 

Den omständigheten, att det nya indelningscirkuläret ej är färdigt synes 
mig sålunda icke hava utgjort något skäl för att uppskjuta den även av do- 
mänstyrelsen såsom högst önskvärd ansedda inventeringen. 

Styrelsen anför vidare, att bristen på tjänstemän varit orsaken till att skogs- 
indelningsarbetena måst anstå. Då denna brist på arbetskrafter åberopas som 
skäl för att olika arbeten ej kunnat medhinnas, föranledes jag härav att granska, 
huruvida domänstyrelsen tagit i anspråk alla de möjligheter, som finnas. 

Vad nu först inventeringsarbetet angår, så erinrar jag om det faktum, att vi 
i landet hava en skogsmannakår, vilkens arbetsprestationer den officiella skogs- 
hushållningen hittills ej alls ansett sig böra taga i bruk. Jag afser forstmäs- 
tarna, som genomgått skogsinstitutets s. k. lägre kurs. I fråga om utbildning 
för utförande av de utarbeten, vilka bliva grundläggande för en inventering, 
hava de ungefär enahanda utbildning som den s. k. högre kursens elever. 
Deras förmåga att utföra arbeten av nu ifrågavarande slag är under många 
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år och med gott resultat prövad av enskilda skogsägare. Även staten har 
vid ett arbete, där mycket stora fordringar ställdes på vederbörandes nog- 
grannhet, nämligen vid Värmlandstaxeningen, använt sig av forstmästare. Om 
arbetskrafter från denna kår anlitats, hade behovet av högre-kursare kunnat 
inskränkas till anställande av ett par ledare för arbetena. Erfarenheten har 

visat, att forstmästare funnits att tillgå, och det torde vara utom tvivel, att 
många varit villiga åtaga sig taxeringsarbeten av nu ifrågavarande slag. 

Som sammanfattning av det nu sagda vill jag sålunda framhålla, att om 

domänstyrelsen inskränkt sin uppgift beträffande skogsundersökningarna till 
vad som närmast erfordrades, nämligen till en inventering av förrådets storlek 
och en sådan undersökning av dess beskaffenhet, som jag ovan angivit, och 
om styrelsen för arbetets utförande anlitat de krafter, som landet har att erbjuda, 
så hade sådana uppgifter bort föreligga, att ett målmedvetet tillgodogörande 
av de norrländska skogstillgångarna verkligen varit möjligt. Utan tvekan upp- 
repar jag det uttalande, som Andersson och jag gjort i vår utredning för 
första försvarsberedningen av den 30 juni 1913: »Varje undanskjutande av 
denna redan allt för länge åsidosatta fråga är liktydigt med ett famlande i 
hushållningen med och behandlingen av våra skogstillgångar». 

I min framställning härovan har jag använt tvenne olika termer för under- 

sökningsarbetet å statsskogarna. Dels har jag talat om den inventering, som 

är erforderlig, dels har jag omnämt det skogsindelningsarbete, som domän- 
styrelsen påbörjat och nu med forcerad hast vill framdriva. Dessa två ut- 
tryck beteckna i själva verket tvenne olika faser av undersökningen och till- 
godose var sin uppgift. 

När en skogsförvaltning av den omfattning som statens bland annat har 
att röra sig med stora obekanta värden, såsom förhållandet är med de norr- 
ländska skogstillgångarna, så är det av största vikt, att ledningen utav denna 
skogsförvaltning snarast erhåller en samlad översikt över ställningen. Det 
material, varpå denna översikt skall grunda sig, skall vara så insamlat, att 

det hänför sig till de skilda förvaltningsområdena (reviren), och av den be- 
skaffenhet, att det kan läggas till grund för en beräkning av de särskilda för- 
valtningsområdenas avkastningsmöjligheter. Ledningen skall på grund av denna 
undersökning kunna bestämma, huru stora både kubikmassor och värden som 
kunna uttagas från de olika förvaltningsområdena, och skall kunna övervaka, 
att detta verkligen även göres, Härigenom kommer ledningen att i sin hand 
hålla hela förvaltningens huvudtrådar. 

För att nå detta syfte erfordras en revirvis verkställd inventering av skogs- 
tillgångarna. 

En mera detaljerad kännedom om skogarna, än ledningen behöver och 
överhuvud kan erhålla, måste lokalförvaltningen äga. Densamma åligger det 

nämligen att uttaga virkesbeloppen ur skogarna på ett sådant sätt, att skogs- 
produktionen därav i minsta möjliga grad anstränges. Ju mera intensivt skogs- 
skötseln kan bedrivas, desto noggrannare måste denna kunskap vara. Vid 

de oordnade förhållanden, som ännu äro rådande i stora delar av Norrland, 

kan den erhållas ur en inventering, supplerad med den lokalkännedom, som 
en revirförvaltare måste antagas äga inom sitt revir, och till vars förvär- 
vande statsmakterna böra giva honom medel i händerna genom en förståndig 
fördelning av de inre och yttre revirgöromålen. 

Vid mera ordnade förhållanden måste ett skogsindelningsarbete med upp- 
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rättande av kartor lägga grunden till den mera ingående detaljkunskap, som 
skogshushållningen då påfordrar, och bilda stödet för förvaltningsåtgärdernas 
utförande genom beståndsbeskrivningar och detaljerade taxeringar av olika 
skogsbestånd m. m. dyl. Men till skillnad mot ledningen, som på invente- 
ringens resultat baserat sitt heslut om myckenheten av det virke, som bör 
avverkas, grundar lokalförvaltningen sitt omdöme om sättet, varpå virket skall 
uttagas, på sin personliga uppfattning om de olika beståndens behov av av- 
verkning, om den än därvid söker stöd i skogsindelningshandlingarnas upp- 
gifter. 

Såsom förhållandena nu äro, blir ökningen i avverkningsbeloppen icke be- 
roende av skogsindelningen eller af domänstyrelsens kännedom om förhållan- 
dena utan av revirförvaltarens initiativ, då han föreslår ökade avverkningar. 

Detta framgår av domänstyrelsens framställning i styrelsens svar på revisorer- 
nas uttalanden. 

Märkligt nog synes styrelsen ej heller hava känt något verkligt behov av 

att erhålla en översiktlig bild av ställningen å de under dess ledning stående 
skogarna, ty i så fall hade styrelsen väl sökt att genom summering av indel- 
ningsakternas siffermaterial skapa sig en dylik och hade väl sannolikt, om 
en sådan summa funnits, framlagt den för första försvarsberedningen. Villigt 
medgives att den bild, som på detta sätt erhållits med ledning av styrelsens 
siffermaterial, kunnat vara 1 viss mån skev, men detta skulle å andra sidan 

gjort det för styrelsen klart, huru nödvändigt det varit att förbättra den. I 
stället har man fäst uppmärksamheten vid detaljerna och inriktat arbetet på 
utförande av skogsindelningar, som på grund av dessa arbetens natur kräva 
mera tid för sitt fullbordande, än en inventering, och därför även äro kost- 
sammare samt framför allt ej äro de arbeten, som f. n. äro av behovet mest 
påkallade. 

Den brist på arbetskrafter, som enligt domänstyrelsens uttalande bl. a. varit 

orsak till att skogsundersökningarna måst eftersättas, skall även hava medfört, 
att avverkningar utav skadad och övermogen skog ej kunnat i önskvärd om- 
fattning bedrivas. 

Även i detta avseende är jag tveksam, om man anlitat alla de utvägar, 
som kunnat tillgripas för att erhålla största möjliga arbetseffekt. Genom några 
exempel vill jag angiva skälen för mina tvivelsmål. 

En av de viktigaste förrättningarna å kronoskogarna är givetvis utstämplin- 
gen av det för avverkning bestämda virkesbeloppet. Enligt vad norrländska 
skogskommittén framhållit, måste detta arbete, inberäknat upprättande av stämp- 
lingslängder med tillhörande tablåer över virkesutbyte samt värdering av de 
utstämplade virkesposterna, nu sammanträngas under en tid av knappa två 
månader. Det är givet, att behovet av arbetskrafter skulle minskas, om tiden 
för arbetena förlängdes. Kommittén anvisade härför den utvägen, som för 
övrigt sedan länge med gott resultat tillämpats i Finland, att stämplingarna 
skulle förläggas till året före deras utbjudande å auktion. Förutom andra 
fördelar, till vilka jag i ett annat sammanhang blir i tillfälle återkomma, 
skulle därigenom vinnas, att utstämplingen kunde pågå över hela sommaren 

och hösten, och att allt inarbete finge förläggas till vintermånaderna. Det 
behöver helt säkert ej påvisas, att denna anordning lösgör arbetskrafter. 

Domänstyrelsen framhåller 1 sitt yttrande, att utsyningsarbetena å sådana en- 
skildas skogar, å vilka avverkningen skall föregås av utstämpling genom jäg- 
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mästare, tagit mycken tid i anspråk, och att styrelsen ansett dessa arbeten 

böra i första hand komma till utförande. I den mån dessa skogar äro be- 
lägna i lappmarken eller lyda under lika lagstiftning som lappmarksskogarna 
sker utsyningen för tre år i sänder. Det har anmärkts beträffande ordnandet 
av dessa arbeten, att någon plan för deras utförande ej synes utarbetad. Den 
omständigheten, att utsyningarna skola ske för tre år 1 sänder, borde med- 
föra, att reviren delades upp i tre ungefär lika stora koncentrerade delar, 

vilket skulle föranleda en begränsning av den tid, som användes på resor 
och alltså ett bättre utnyttjande av arbetstiden. Nu händer det t. o. m., att 
hemmansskogar inom samma by bliva föremål för utsyning under olika år. 
Detta måste ovillkorligen betraktas som slöseri med kraft och tid. 

Ännu en omständighet, som bl. a. vidrörts i en redaktionell artikel i Svensk 
trävarutidning n:o 2 för detta år må i detta sammanhang omnämnas, då den 
medelbart influerar på tillgången å arbetskrafter i Norrland. Där framhålles 
den stora omfattningen av statens jägmästares arbeten åt enskilda. Det är 
givet, att, om jägmästarna tillåtas åtaga sig sådana arbeten i större omfatt- 
ning, och om följden härav blir behov av extra arbetskrafter, så blir statsskogs- 
förvaltningen i sista hand lidande härpå. 

En ökad arbetseffekt kan slutligen äfven vinnas, om en del göromål, som 

nu måste utföras av jägmästaren, av denne finge överlämnas till konojägaren 
att av honom verkställas enligt anvisning. Norrländska skogskommittén har 
framhållit det önskvärda uti att så finge ske, då härigenom kunde sparas tid 
och penningar. 

Alla de möjligheter till utökande av personalens arbetseffekt, som nu på- 

visats, hava ej behöft några sådana genomgripande ändringar 1 nuvarande 
organisation, som domänstyrelsen på grund av pågående utredningsarbeten ej 
ansett sig böra framlägga — de hava endast krävt ett bättre tillvaratagande 
av vad man redan har. 

En ökad möjlighet att tillvarataga de stora förråd av övermogen skog, som 
finnas, hade då även vunnits. Nu säger emellertid domänstyrelsen, att det 
ej endast varit brist på arbetskrafter, som orsakat, att avverkningen av sådan 

skog ej kunnat ske i ett mera forcerat tempo. 
Ett annat skäl har varit, att virket ofta varit svårsålt — särskilt anmärkes 

detta för Luleå överjägmästardistrikt. Förklaringen härtill kan sökas i flera 
omständigheter. En sådan är, att denna övermogna skog ofta åsättes för 
högt pris, något som domänstyrelsen ju även medgiver kan hava varit fallet. 
Och trots det att domänstyrelsen med skärpa vänder sig mot påståendet, att 
man behöver vara industriman för att kunna värdera skog, så finnes det myc- 

ket berättigat i detta påstående. För den, som ej varit mycket med vid såg- 
ning, är det synnerligen svårt att något så när rätt kvalificera timmerutbytet 
ur rotstående träd. Att bolagens värderingar, såsom domänstyrelsen framhål- 
ler, differera bevisar endast sanningen härav, och att även deras skogsfolk 
ofta hava för liten träning i detta arbete. Jag tror, att det vore önskligt, 

om domänstyrelsen vid fördelningen av för resestipendier anslagna medel finge 
använda ett större belopp för att låta skogstjänstemän bli i tillfälle att vid 
sågverk noga studera utfallet ur timret — ej blott det kvantitativa utan 
även det kvalitativa och ej endast under en eller annan dag utan under flera 
veckor. Det skulle säkerligen leda till en bättre förståelse av prisfrågan. Det 
må här tillåtas mig att anföra några siffror, som visa det procentiska utfallet 
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af olika kvaliteter av plank vid några verk. Utav en tillverkning av tillhopa 
2 DESTO SARAS AON nd ALS för AR I RR (ESA I [1 TEE Ho (EA NR äv eV 
och 12 & utskott. Utav en annan tillverkning om 2,525 stds utgjorde 
BuNEsErS 120 24 Vi och 941 utskott, av r 816 std5rutgjorde 67-95 Ys,l23 2 

Miloch "101,9; utskott, af: 2,009 stds utgjorde” 66-94 /s, 26125 Voch 8 3 

utskott. 
Det visar sig alltså, att i runt tal '/. av tillverkningen av de värdefullaste 

sortimenten utgöres av V och utskott. 
Inför sådana siffror torde det vara förklarligt, om köparna iakttaga en viss 

försiktighet. Att timmerköpare lika väl som andra personer, som göra inköp, 

önska erhålla valuta för sina pengar och varan till billigaste pris torde ej 
böra förvåna. 

I öfrigt får jag beträffande virkesvärdena hänvisa till mina uttalanden här 
nedan 1 sammanhang med behandling av rötskadorna i de norrländska sko- 
garna. 

Som bevis för svårigheterna att sälja virke hänvisar domänstyrelsen till siff- 
rorna i en tabell, vilken såsom bil. 8 är fogad till dess yttrande. Från siff- 
rorna i denna tabell, som redogör för försålda och oförsålda kvantiteter i de 
tre norra Överjägmästaredistrikten, bör man naturligen borttaga dem, som röra 
år 1914. Att spekulationen då var dämpad är ju ganska förklarligt ej blott 
för krigets skull, utan även emedan stora timmerkvantiteter kvarlågo i vatten- 
dragen inom de sågverksdistrikt, till vilka virke flottas från skogarna i de angivna 
överjägmästardistrikten. " I jämförelse med förhållandena 1913 visar kvantiteten 
kvarliggande timmer nämligen en ökning av 1 det närmaste 150 4. Storleken 
av den oförsålda kvantiteten timmer, som i medeltal är c:a 15 2, är icke 

särskilt i ögonen fallande. Att den under baissen 1908—09 steg var ju 
endast i sin ordning. Beträffande styrelsens utredning angående svårigheten 
att försälja virke vill jag i öfrigt framhålla, att densamma ej är fullständig. 
Man saknar nämligen redogörelse för de erhållna prisens förhållande till de 
av revirförvaltarna beräknade värdena. För åren 1908—1910 finnes en så- 

dan utredning för Norrbottens län i norrländska skogskommitténs betänkande. 
Denna visar, att år 1908 försåldes 64.5 2 av det utstämplade trädantalet för 
pris, som utgjorde 69.3; & av jägmästarnas värderingssumma. För år 1909 
voro motsvarande siffror 64.8 Zz och 59.4 &Z samt för 1910 89.7 & och 
102.6 Z&. Vid bedömande av dessa siffror är att märka, att år 1908 var 

ett baisseår, att 1909 likaledes var ett dåligt år, under vilket sågverken på 
grund av de genom storstrejken uppkomna förhållandena ej hade behov av 
större timmerinköp, och att 1910 Slutligen var ett gott genomsnittsår. Såg- 
verken i de trakter, från vilka uppgifterna äro hämtade, hava vanligen ett 
inventarium pr 31/12, som utgör c:a 30 2 utav den under året tillverkade 
varan. Å dessa varors tillverkningsvärde få de betala dryga räntor, under 
det att staten på sina kvarstående stämplingar ej nedlagt andra kostnader 
än de jämförelsevis obetydliga stämplingskostnaderna. 

I ej ringa mån får väl för öfrigt resultatet av auktionsförsäljningarna till- 
skrivas den ringa uppmärksamhet, som domänstyrelseu synes fästa vid det 
förhållande, att den i nordligaste Botten haft en svår konkurrent på timmer- 
marknaden, nämligen finska staten. Importen av timmer från Finland kan 
beräknas till 150,000 å 200,000 kbm. årligen. Virket från de finska krono- 

skogarna försäljes på auktion i augusti månad, under det att auktionerna på 

o 
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den svenska sidan om gränsen avhållas först i oktober. Härigenom ger do- 
mänstyrelsen alldeles uppenbarligen sin konkurrent en favör, något som kunde 
avhjälpas, om, såsom jag förut sagt, stämplingarna utfördes året före försälj- 
ningen. Genom att allmänt tillämpa en sådan ordning ginge man för övrigt 
spekulanterna åtminstone i de norra länen till mötes. De finge bättre tid för 
undersökning av virkespartierna och för ordnande av förarbetena för avverk- 
ningarna. När sådant ej behöver kosta säljaren något, men är en fördel för 
köparen, så är det en reform, vars genomförande borde vara naturlig för ett 
affärsdrivande verk. 

Om nu icke skadad och övermogen skog blivit utstämplad i tillräcklig 
mängd, så anser styrelsen detta delvis vara beroende av att jägmästaren åsido- 
satt sin skyldighet att föreslå alla de avverkningar, som med hänsyn till skogs- 
skötselns krav böra ske. Det må ju vara sant, att bestämmelse är utfärdad, 

som ålägger jägmästaren en dylik skyldighet, men i och med detta kan jag ej 
anse, att domänstyrelsen befriats från ansvaret, om sådana avverkningar efter- 
sättas. De norrländska statsskogarna kunna dock ej uteslutande förvaltas 
genom cirkulär. Den ledande myndigheten måste även ge sina organ i or- 
terna medel i händerna att omsätta cirkulärens föreskrifter i handling. TI detta 
fall utgör medlet ett inventeringsinstrument, ty uteslutande på revirförvaltarens 
personliga kännedom om olika skogstrakter är det ej tänkbart att bygga hus- 
hållningen med de vidsträckta Norrlands-revirens tillgångar. Att begära 
något dylikt är att ställa överdrivna krav på tjänstemännen, ty deras förmåga 
att sammanhålla intrycken av olika beståndsbilder är dock begränsad och krä- 
ver stödet av en skogsundersökning: inventering eller — vid intensivare sköt- 
sel — skogsindelning. Ansvaret för att sådana undersökningar saknas kan 
ej vila på jägmästarna utan måste läggas på domänstyrelsen, och så länge 
det ansvaret ej avlyftats genom att underlåtenheten avhjälpts, är det knappast 
lämpligt att, såsom domänstyrelsen nu synes vilja göra, framställa fordran på 
rätt att uttaga ansvaret från tjänstemännen genom befogenhet att avsätta dem 
och bestämma deras löner. 

I en härefter följande del av sitt yttrande vänder sig domänstyrelsen mot 
den kritik, som från olika håll riktats mot dess ledning av statsskogsförvalt- 
ningen. Om man än icke i allt ställer sig solidarisk med denna kritik, så 
giva dock domänstyrelsens uttalanden anledning till några randanmäkningar. 

Bl. a. berör styrelsen frågan om den gamla skogens avtorkande. I förbi- 
gående vill jag anteckna, att, ehuru revisorerna endast berört denna fråga i 
sammanhang med förhållandena å ex kronopark, styrelsen generaliserar detta 
uttalande, som om det gällt kronoparkerna i allmänhet, och även lägger i 
revisorernas mun uttalanden rörande trädens kvalitéförsämring genom parasit- 
svampars inverkan, som revisorerna aldrig haft. Denna sak å sido vill jag 
med några ord vidröra styrelsens framställning rörande förhållandet mellan 
frisk skog och avsättningsbar torrskog dels å vissa lappmarksskogar dels å 

kronoparker i Bodens och Råneå revir. Genom denna framställning, som är 
lämnad i bil. 3 och 4 till styrelsens yttrande, vill den bevisa, hurusom för- 

hållandet mellan den friska och den avsättningsbara torra skogen ej är mest 
avskräckande å de skogar, som man anser vara i stort sett mycket över 
åriga. Resultatet av jämförelsen skulle bliva, att 1.79 2 av hela virkesför- 

rådet å de undersökta lappmarksskogarna utgjordes av sådan torr skog, under 
det att siffran för skogarna i Bodens och Råneå revir vore 6.59 2&. Emel- 
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Iertid torde det ej vara för djärft att beteckna den förra siffran såsom för 
låg, då för dem utav lappmarksskogarna, som ligga i Lycksele och äga ett 
bättre avsättningsläge än skogarna i Stensele, minimidimensionen för den av- 
sättningsbara torrskogen satts större än för de senare, något som ej kan vara 
riktigt. Redan 1909 såldes f. ö. från Säters kronopark torrgran ned till en 
dimension av 12 cm. vid brösthöjd; enligt domänstyrelsens uppgift skulle 
minsta avsättningsbara dimension i dessa trakter nu vara 25 cm., något som 
förefaller orimligt. Genom enbart de anförda siffrorna kan därför det gjorda 
påståendet ej anses vara bevisat. 

Domänstyrelsen gör vidare ett uttalande rörande virkets kvalitéförsämring 
genom parasitsvampar. Denna fråga är för Sveriges vidkommande synnerli- 
gen outredd, och man äger, enligt vad vetenskapsmän till mig uttalat, inga- 
lunda rätt att, såsom styrelsen synes vilja göra, från förhållandena i Tyskland 
draga slutsatser för vårt vidkommande rörande en viss svamps hastighet att 
gripa omkring sig 1 ett infekterat träd. Styrelsen framhåller, att den skadli- 
gaste parasitsvampen, talltickan, förekommer å stora trakter, särskilt i övre 

Norrland, anmärkningsvärt litet utbredd. Hon bliver därför å dessa trakter 

ej heller den skadligaste, en ära, som väl tillkommer grantickan och rottic- 
kan. I sin skrift »Skogens viktigaste parasitsvampar» beräknar Einar Berg- 
gren, att antalet vrak för Norrlands kronoskogar på grund av angrepp genom 

talltickan uppgår till minst 2 Z av de stämplade (150—300-åriga) träden. 
Vid en avverkning av 11,000 träd, (150—350-åriga) huvudsakligen gran inom 
Tärendö revir i Norrbotten från 9” vid brösthöjd fann man förlusten genom 
lump och vrak till följd av rötor uppgå till 5 25 av partiets värde. Själv har 
jag vid en undersökning, som hänför sig till skogar med en areal av 30 000 
har produktiv skogsmark, funnit, att vid brösthöjd voro rötskadade av tall 
4.7 och av gran 11.3 Z. Dessa tal äro för små, då de varken angiva stubb- 

röta, som ej sträckt sig till brösthöjd, eller toppröta. Rötskadan i de norr- 
ländska skogarna kan emellertid efter allt att döma anses vara högst betyd- 
lig. Huru hastigt den griper omkring sig, känna vi ingenting om. Det är 
under sådant förhållande ingen saklig grund för domänstyrelsens påstående, 
att tillväxten på den övermogna skogen i Västerbottens läns lappmark, som 
visat sig uppgå till o.4 å 0.6 2, »torde mer än väl uppväga den minskning 
i duglig massa, som åstadkommes genom rötornas utbredning». 

Domänstyrelsen anser det vara en vinst, att de gamla överåriga bestånden 
utbytas mot växtligare skog så fort detta ekonomiskt låter sig göra, men fram- 
håller, att det ej får ske på större bekostnad av försäljningsprisen. Genom 
grafiska framställningar vill man visa, att en väsentlig prisstegring å virke ägt 
rum och synnerligast å de mindre dimensionerna, som nu fått värde genom 
cellulosaindustrien, varit ansenlig — enligt domänstyrelsens framställning över 
13 2 om året i Ångermanälvens floddal under tidsperioden 1905—1914. 
Härutav anser domänstyrelsen det framgå, att det ej varit ekonomiskt att sälja 
virke från statens skogar till pris, som med en högre procent understiger det 
värde, virket med hänsyn till beskaffenhet och marknadsläge anses böra äga. 
Om även något mera skog torkat genom återhållsamhet i försäljningarna, så 
gällde även för torrskogen en betydande dyrhetstillväxt. Det hänvisades slut- 
ligen till en utredning, som av generaldirektör Fredenberg gjorts rörande 
verkningarna av den olika avverkningspolitik, vilken tillämpats dels på Hamra 
kronopark dels å Orsa besparingsskog, en utredning, vilken såsom bil. 7 åt- 

22 — Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 1915. 
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följer yttrandet, och som gave vid handen, att staten skulle hava lidit en för- 
lust på 7,212,884 kronor, om Hamra kronopark behandlats efter samma 
principer, som Örsa besparingsskog. 

Innan jag gör något uttalande i huvudfrågan: forcerad eller försiktig av- 
verkning av den gamla skogen, vill jag med några ord beröra domänstyrelsens 
bevisföring för fördelarna av den av styrelsen lancerade avverkningspolitiken. 

Styrelsen hänvisar först till dyrhetstillväxten å s. k. köptimmer dels i Ljus- 
nan, dels i Ångermanälven. Men de tal, som styrelsen anför såsom uttryck 
för denna dyrhetstillväxt, hava knappast det värde, som styrelsen vill tillmäta 
dem. De beteckna nämligen 1 ingen mån dyrhetstillväxten å rotstående virke, 
och det är naturligen den siffran, som 1 detta sammanhang är av intresse. 
För att få fram den måste man känna omkostnaderna för avverkning och 
transport vid olika tider, vilka även stigit. Givetvis har en dyrhetstillväxt 
kommit skogsägarna tillgodo, men den är ej av den storlek, som styrelsen 
synes vilja anse. 

Vad vidare angar den av generaldirektör Fredenberg verkställda utred- 
ningen rörande Hamra- och ÖOrsa-skogarna, så är densamma bevisande under 

den förutsättning, att utgångsläget å de båda skogarna varit lika, men då 
detta, som för bedömande av utredningens värde är av verkligt avgörande 
betydelse, ej är bevisat utan endast antages, så blir utredningen i ingen mån 
övertygande, och ingalunda av det värde som generaldirektören Fredenberg 
anser den vara. 

Vad i övrigt avverkningen å saväl dessa båda skogar som åa de norrländska 
kronoparkerna angår, så frågår man sig ovillkorligen, när man ser resultaten 

av de båda extrema principer, av vilka den ena yrkar på forcerad avverkning 
å tout prix och den andra proklamerar en försiktighet, som ofta tenderar att 

drivas väl långt, varför ej även åt måttfullheten kan beredas ett rum. Om 
domänstyrelsens uttalanden skola tolkas så, att det är merkantila synpunkter, 

som uteslutande skola tillämpas vid försäljningarna, så frånser styrelsen enligt 
mitt förmenande dock vissa synnerligen viktiga faktorer, som även böra få öva 
inflytande på frågans avgörande. Den skogliga sidan, som fordrar produktions- 
möjligheternas fullständiga utnyttjande, ställes i skuggan, vilket är betänkligt 

med hänsyn till kommande släktens berättigade anspråk på att deras intressen 
bliva tillgodosedda. <Statsfinansiella och nationalekonomiska hänsyn torde få 
anses hava krav på, att svensk jord på förmånligaste sätt producerar det mesta 
möjliga, men detta blir ej förhållandet, om en för stark återhållsamhet gör 
sig gällande. Staten såsom den störste skogsägaren 1 våra största trävaru- 
distrikt bör även föra sin avverkningspolitik så, att skogsrörelsen inom om- 
rådet i sin helhet därav gagnas. Detta kanske statens skogsförvaltning anser 
vara något, som ligger vid sidan av dess uppgift, och det må så vara, att 
det ej kan göras till det primära, men det får därför ej lämnas alldeles ur 
Sikte; ty för staten kan det ej vara likgiltigt, om skog på kronoparkerna får 
torka, under det att industriens behov av virke tillgodoses från skogar, vilka 

mera bidroge till ökande av vår nationalförmögenhet, om de ännu finge växa 
nägra tiotal är 1 st. f. att nu skördas. Man får ej förnämt avvisa denna 
tankegång genom att säga, att om skogsägarna avverka skogen i förtid, så får 
staten förekomma det genom lagstiftning. Aven om vi otvivelaktigt behöva 

en förbättrad skogslag, så bör väl dock statens högsta skogliga myndighet så 
handhava sitt ämbete, att dess åtgöranden främja och ej motarbeta ett för- 
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ständigt tillgodogörande av de enskilda skogstillgångarna. — Domänstyrelsen 
förmenar nu, att det har sina svårigheter att få sälja ökade avverkningar, och 
anför samtidigt, att den beslutat en ökning av dessa upp till 2,5 2 av för- 
rådet. Vad svårigheten att sälja angår, så är det väl ej så alldeles säkert; 
att den är så stor. Möjligen blir det nödigt att i förvaltningen ej blott teore- 
tiskt utan även i handling införa ett något mera köpmannamässigt tillväga- 
gångssätt.. Vad åter beträffar den i utsikt ställda ökningen, så frågar man 
sig, huru domänstyrelsen, som saknar kunskap om förrådets storlek, skall kunna 

veta, när den fått upp avverkningen till 2,5 24, av förrådet. Då denna fråga 
svårligen kan besvaras, förrän inventering av förrådet ägt rum, innebär den 
ett ytterligare motiv för denna inventerings verkställande. 

Gent emot domänstyrelsens återhållande avverkningspolitik står deras yr: 
kande, som vilja en hastig och kraftig ökning av avverkningsbeloppet. Det 
gives ju olika skiftningar i dessa yrkanden. Ett har gått ut på att det över- 
mogna förrådet skulle uttagas under en viss på förhand bestämd över- 
gångstid. Denna har föreslagits något olika till 40 å 50 år. Det synes mig, 
att förfäktarna av dessa åsikter ej alltid fullt klargjort för sig konsekvensen av 
deras genomförande. Såvitt jag kan se — ett bestämt omdöme är ej möjligt 
att i frågans nuvarande outredda skick fälla — skulle dock följden af en så 
forcerad avverkning bliva, att nödiga föryngringsåtgärder ej kunde vidtagas av 
brist på arbetskrafter. Och skulle följden av den påyrkade avverkningspoli- 
tiken bliva, att vi finge stora kalmarker utan föryngring, så är ej så särdeles 
mycket vunnet, även om statskassan under avverkningsåren erhållit ett rikligt 
tilllöde. I lika hög grad, som jag ställt mig betänksam inför den politik, 
som haft till resultat Hamra kronoparks stora förråd av övermogen skog, lika 
mycket betvivlar jag, att förhållandena å Orsa besparingsskog få betraktas som 
det eftersträvansvärda idealtillståndet. Någonstädes mellan dessa båda poler 

är det, som man får söka sanningen, men varest det är ej möjligt att på 
objektiva grunder avgöra, så länge man saknar kunskap om virkesförrådets 

storlek och beskaffenhet. För närvarande torde å ömse sidor en del känslo- 
stämningar spela in, vilka emellertid hava absolut intet med en sund skogs- 

politik att skaffa. i 

Uti en härpå följande avdelning behandlar domänstyrelsen sitt cirkulär av 
den 28 maj 1902 angående allmänna skogars indelning till ordnad timmer- 

blädning. De första två raderna i denna avdelning innehålla en uppenbar 
oriktighet. Styrelsen säger nämligen, att statsrevisorerna till granskning upp- 
tagit detta indelningscirkulär, och utgående från detta påstående för styrelsen 
en polemik på några sidor mot revisorerna. Ett uppmärksammare aktgivande 
på vad dessa verkligen skrivit hade besparat styrelsen detta. Revisorerna hava 

omnämnt, att cirkulärets 1 fråga föreskrifter varit föremål för kritik och anse 
sig 1 korthet böra redogöra för denna, vilken de finna kunna innefattas i tré 
angivna punkter. Därefter skriva revisorerna, att de ge till granskning upptaga 

de skäl, som anförts för de olika anmärkningarna, men anse sig kunna kon- 

statera en enighet hos de kritiserande därom, att det föreskrivna beräknings- 

sättet leder till för små avverkningar. Slutligen heter det i revisorernas be- 
rättelse, att de »sålunda ej till behandling upptaga de teoretiska skälen för eller 

emot den av domänstyrelsen föreskrivna metoden för avverkningsberäkningens ut- 

förande.» Det påstående, som domänstyrelsen gör, att revisorerna 1 detta av- 
seende utövat en kritik, är alltså felaktigt. 
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Emellertid giva dessa styrelsens uttalanden mig anledning att söka belysa 
ett par här förekommande påståenden. Gent emot den anmärkning, som vid 
åtskilliga tillfällen framförts, att hela virkesförrådet borde ingå uti en avverk- 
ningsberäkning enligt normalförrådsformeln, hänvisar domänstyrelsen till ett 
cirkulär av 1909, genom vilket rättelse skett i avseende på det anmärkta för- 
hållandet i så måtto, att de träd, som lämna avsättningsbart virke, skola upp- 
skattas till hela sin kubikmassa och ej endast till den avsättningsbara delen. 
Detta cirkulär har emellertid ej rått bot för den anmärkningen, att även de 
icke avsättningsbara stamklasserna skulle ingå i avverkningsberäkningen. Detta 
behöver ej hava till följd, att avsättningsbara träd skola avverkas i stället för 
smådimensioner. Något sådant har mig veterligen aldrig från de kritiserandes 
sida påyrkats. 'Tvärtom har man sagt, att inom hyggestrakten förekommande, 
ej avsättningsbara träd, som borde hava kommit till avverkning, om de kun- 
nat avsättas, skola i sammanhang med stämplingen antecknas, och när summan 

av de stämplade avsättningsbara och antecknade icke avsättningsbara trädens 
kubikmassor uppgår till avverkningsberäkningens kubikmassa, är stämplingen 
avslutad. Detta är så ofta framhållet, att jag trodde saken vara allmänt 
bekant. 

Men, frågar man, vad har det då för verkligt praktiskt gagn att räkna med 
hela kubikmassan? Därpå svaras, att för trakter, där den avsättningsbara 

dimensionen är i ständigt sjunkande, stämplingen kan utan vidare följa de 
olika avsättningsförhållandena. Att inom en avverkningstrakt, vars storlek be- 
stämmes av den kubikmassa, som utsynas på grund av en avverkningsberäk- 
ning, i vilken endast de vid indelningstillfället avsättningsbara dimensionerna 
ingått, utsyna även de träd, som sedan blivit avsättningsbara och enligt skogs- 
vårdens fordringar böra avverkas, är ej givetvis detsamma som att uttaga 
såsom årsavverkning en större kubikmassa med denna senare dimension som 

minimidimension. 

Vad sedermera beträffar den mot cirkuläret framställda anmärkningen, att 
föryngringstiden enligt detsamma skall inräknas 1 omloppstiden, så anser sty- 
relsen anmärkningen riktig under förutsättning, att föryngringen kan försigga 
»normalt». Om föryngringstiden anses bliva abnormt lång, skall omloppstiden 
förhöjas med det antal år, varmed den i förevarande fall nödiga föryngrings- 
tiden anses överskjuta den normala. I den föreliggande bestämmelsen finnas 
ej mindre än två subjektiva moment, som inverka på avverkningsberäkningen 
och göra denna osäker. Vad är till att börja med normal föryngringstid? 
Styrelsen har underlåtit att giva några som helst anvisningar för ett rätt be- 
dömande härav; att draga några slutsatser utav förhållandena i de överåriga 
norrländska skogarna är ej tänkbart. I övrigt blir ju den lätthet, varmed sko- 

gen föryngrar sig, olika efter bl. a. olika markbetäckning och andra förhål- 
landen, vilka kunna växla högst betydligt på en och samma skog. Vilken 
blir då den »normala» föryngringstiden? Har man emellertid lyckats lösa 

svårigheten med att bestämma denna, så återstår att vid »abnorm» föryngrings- 
tid fastslå, med huru många år denna anses överskjuta den normala. Vi ha 
här det andra subjektiva momentet. Bestämmelsen, som synes vara tillkommen 

för att parera anmärkningen rörande det felaktiga uti att till omloppstiden 
lägga föryngringstiden, kan ha en betänklig konsekvens, nämligen att avtrubba 
tjänstemännens aktning för ett noggrant kalkylerande. Om skogarna över 

huvud taget äro sådana, att begreppet omloppstid bör komma 1 tillämpning 
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vid hushållningen, så bör denna omloppstids längd vara resultatet av en verk- 

lig kalkyl, där man räknar med storheter, som framgått direkt ur undersök- 

ningsmaterialet, och där subjektivitet är fullkomligt utesluten. Bestämmelser 

liknande den nu behandlade lämna däremot subjektiviteten fritt spelrum och 

försvåra, för att ej säga omöjliggöra, därigenom all verklig och saklig kontroll. 

Nästa avdelning i styrelsens yttrande berör de uttalanden, som statsreviso- 

rerna gjort med anledning av bestämmelserna uti hushållningsplanerna för vissa 

av dem besökta kronoparker. 
Kronoparken Fågelberget. Revisorerna hade ur indelningshandlingarna med- 

delat: 
alt virkesförrådet utgjordes utav 2,060 kbm. ung skog, 5,570 kbm. medel- 

ålders skog samt 134,241 kbm. gammal skog; 
att omloppstiden vore bestämd till 130 år och den årliga avverkningen till 

2,065 kbm.; 
att den gamla skogen — 100 år och äldre — skulle enligt planen komma 

till avverkning under 65 år, varigenom den nu medelålders skogen — 50 
till 100 år — efter den gamla skogens avverkning skulle nått en ålder av 
115 till 165 år eller till stor del vara betydligt äldre, än vad den nu be- 

stämda omloppstiden hade antal år. 
Domänstyrelsen anför i anledning härav, att skogens klassificering på åldrar 

i hushållningsplanen uppenbarligen är mindre riktig, såsom bevis varför åbe- 
ropas förhållandena å kronoparker i Stensele socken ävensom en av indelnings- 
förrättaren gjord undersökning, som visat, att medelåldern hos träd med en 
diameter av 20 cm. 1,5 m. från roten varit högst 100 år; det vore då givet, 

att ett ej ringa antal träd av 20 cm:s-förrådet vore yngre än 100 år, vadan 
det varit oriktigt av förrättningsmannen att upptaga hela förrådet av skog med 
angivna grovlek som gammal skog. Det framhålles vidare — förutom annat, 
som ej synes hava någon betydelse för ett rätt bedömande av frågan -— att 
varken vederbörande skogstaxator eller överjägmästare haft något att erinra 
mot det upprättade förslaget. Styrelsen hade visserligen vid ärendets prövning 
ansett, att omloppstiden vore för låg, men då ingen utredning förelåge, som 
gåve anledning till att föreskriva högre omloppstid, hade styrelsen låtit vid 
förslaget bero. Någon höjning av avverkningsbeloppet ansåg styrelsen ej er- 
forderlig med hänsyn till den ringa förekomsten av skadad skog samt med 
kännedom om den mängd övermogen och skadad skog, som förekomme å 
andra kronoparker inom Dorotea socken, där denna park vore belägen, och 
som inom närmaste tidsperiod borde i första hand bliva föremål för hårdare 
avverkning. Sedan planen fastställts, vilket skedde den 2 februari 1910, då 

dess giltighetstid bestämdes till 20 år från och med 1909, hade det visat sig, 
att skogens beskaffenhet fordrade högre avverkning än den bestämda. Under 
åren 1909—1914 hade därför utav skog, som ingått i avverkningsberäkningen, 

avverkats 18,564 kbm. emot 12,390 kbm., som enligt planen skulle hava ut- 

gjort avverkningsbeloppet under samma tid. Utav skog, som ej ingått i av- 
verkningsberäkningen, och för vilken ej förr funnits avsättning, hade därjämte 

avverkats 618 kbm. 
Denna domänstyrelsens förklaring ger mig anledning till några påpekanden. 

Påståendet, att åldersklassificeringen är uppenbart mindre riktig, stöder styrel- 
sen på förhållanden å skogar, belägna 12 å 15 mil från kronoparken Fågel- 
berget och å vilka, såsom nedan omnämnes, företagits stora stämplingar av 
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gammal skog, varigenom åldersklassfördelningen förskjutits till förmån för de 
yngre klasserna. Denna bevisföring verkar därför ej övertygande, synnerligast som 
styrelsen även angiver, att skogstaxatorn och överjägmästaren, av vilka väl åtmin- 

stone den förre verkställt undersökningar å skogen, ej haft något att erinra mot 
planen. Den tillväxtundersökning, som åtföljde planen och av domänstyrelsen 
åberopas, har jag haft tillfälle att se. Då sådana undersökningar i allmänhet 
ej synas hava utförts vid tillämpning av 1902 års indelningscirkulär, så är 
denna ett aktningsvärt försök, men såsom endast omfattande, om jag minnes 
rätt, 3 st. träd av tall och gran, rörande vilkas uttagande man för övrigt ej 
vet, om det skett efter urval eller ej, är den så otillräcklig, att man på den- 
samma ej kan bygga något säkert omdöme om skogsförhållandena på en skog 
om 2,900 hars vidd. Då styrelsen emellertid funnit skäl till tvivel såväl rö- 
rande uppgifterna om åldersklassfördelningens riktighet som ock rörande det 
berättigade uti att bestämma omloppstiden till 130 år, så synes det hava varit 

det rätta att återremittera ärendet för den ytterligare utredning, som kunnat 
anses erforderlig. Avverkningbeloppet ansåg styrelsen ej behöva höjas med 
hänsyn till förhållandena å andra kronoparker i socknen, vilket med andra 
ord vill säga, att det ej är förhållandena å den skog, som är föremål för 
undersökning, vilka skola vara utslagsgivande för utrönande av dennas av- 
kastningsförmåga, utan förhållandena å andra skogar. Styrelsen synes här 
sammanblanda tvenne saker, nämligen ändamålet med en skogsindelning och 
tillämpningen av den vid en dylik förvärvad kännedomen om skogen. Ge- 
nom den förra vill man veta bl. a., huru mycket som kan och bör på skogen 
avverkas. Sedan detta blivit känt för ett visst antal eller alla revirets skogar, 

kunna konjunkturförhållanden eller andra omständigheter vålla, att det är 
lämpligt bespara någon eller några skogars årsavkastning. Såvitt möjligt ut- 
tages då avverkningen på dem, som äro mest i behov av huggning. Men 

detta är något helt annat än att, som domänstyrelsen nu säger sig hava gjort, 
behandla indelningsärendet med hänsyn till förhållandena å andra skogar än 
den, som är föremål för indelning. Följderna hava ej dröjt att visa sig: 
under de sex år, planen haft giltighet, hava »på grund av att skogens be- 
skaffenhet fordrade högre avverkning» uttagits 50 2; större kubikmassa än 
indelningen föreskriver. Att jag framhåller detta sker ej i syfte att klandra 
åtgärden. Men man har inför detta faktiska förhållande rättighet att fråga: 
vartill har »hushållningsplanen» tjänat? Att statsrevisorernas anmärkningar 

mot densamma varit riktiga och befogade har ej kunnat tydligare ådagaläggas 

än genom domänstyrelsens egna uppgifter, att den ej kunnat tillämpas. För- 
hållandet belyser för övrigt på ett utmärkt sätt mina i det föregående gjorda 
uttalanden, att domänstyrelsen saknar material att dirigera avverkningspolitiken, 
utan denna dirigeras av revirförvaltningarna. 

Kronoparken Torvsjöån. Rörande denna skog meddelade statsrevisorerna 
med ledning av indelningshandlingarna: 

att av virkesförrådet 11,425 kbm. utgjordes av ung skog, 50,730 kbm. av 

medelålders skog och 234,382 kbm. av gammal skog; 
att avverkningsberäkningen grundats på en omloppstid av 190 år och ett 

virkesförråd av 125,775 kbm; 
att sålunda 95 år skulle erfordras för avverkning utav 54 25 av den såsom 

gammal angivna kubikmassan, vilket vore liktydigt med en avverkningstid av 
177 år för hela den del av förrådet, som angivits som gammal skog; 
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att därför den nu medelålders — 50- till 100-åriga — skogen skulle, in- 
nan den gamla hunnit avverkas, bliva 227 till 277 år. 

Domänstyrelsen, som är ense med revisorerna uti att avverkningsbeloppet 
är för lågt, anser emellertid, att icke 177 år erfordras för uttagande av den 
gamla skogen, emedan den del av densamma, som vid indelningstillfället ej 
ansågs avsättningsbar, sedermera kunnat delvis försäljas och därför avverkats 
i den mån, som detta varit förenligt med en god skogsskötsel. Under åren 
från och med planens första tillämpningsår hade avverkningen av sådan skog, 
som ingått i avverkningsberäkningen utgjort 18,143 kbm. emot 13,240 kbm., 
som enligt planen skulle hava utgjort avverkningsbeloppet. Ökningen upp- 

ginge alltså till 4,903 kbm. Under de fem sista åren hade det årliga av- 
verkningsbeloppet varit 2,412 kbm. eller 1,088 kbm. mer än vad i hushåll- 
ningsplanen beräknats. 

Man möter sålunda här enahanda förhållande, som ovan antecknats vid- 

kommande Fågelberget: planen har icke kunnat följas. För de två sista åren 
uppgår ökningen i avverkningen till ej mindre än 145 &. Den »ledning» 
planen lämnat är alltså obetydlig, och man kan ej undgå att fråga, vilken 
valuta staten haft utav kostnaderna för upprättande av sålunda beskaffade 
planer. Vad statsrevisorerna påpekat såsom en konsekvens utav ett fortsatt 
tillämpande av denna plans principer synes mig domänstyrelsen ej kunnat 
effektivt bemöta. Styrelsen säger, att avverkningstiden för den gamla skogen 
ej skulle bliva 177 år, emedan en del av denna skog, som ej varit avsätt- 
ningsbar, nu kan försäljas. Om all den skog under 20 cm. (8”), som hittills 
avverkats under indelningsperioden eller 368 kbm. varit »gammab>, vilket na- 

turligen ej är säkert, och om detta belopp lägges till den enligt hushållnings- 
planen bestämda avverkningen, så erhålles som resultat en årsavverkning av 
1,361 kbm. och en avverkningstid för den gamla skogen, om planen följes, 
av 172 år. Skillnaden gent emot de av revisorerna angivna 177 åren är ej 

nämnvärd. Det må i övrigt antecknas, att ett fortsatt tillämpande av planen 
nog ger en mycket längre avverkningstid för den gamla skogen, än vad re- 
visorerna angivit, ty de hava i sitt yttrande ej medräknat tillväxten, vilken 
naturligen på en så stor massa motsvarar flera års avverkning. 

Kronoparken Vojmåsen.  Statsrevisorerna hava funnit, att ett fullföljande av 
bestämmelserna uti hushållningsplanen för denna kronopark i vad de avse 
avverkningsbeloppets storlek leder till en avverkningstid för den gamla sko- 
gen av 98 år. 

Styrelsen anför 1 anledning härav att genom avverkning utav förut ej av- 
sättningsbart virke denna tid nedbringas till go år. Vidare meddelar styrelsen, 
att skogens beskaffenhet befunnits fordra starkare avverkning än den i planen 
föreslagna. Utav skog, som ingått i avverkningsberäkningen, hade under åren 
1905—1914 1 medeltal årligen avverkats 2,688 kbm. mot föreslagna 1,03 1 
kbm. Under de senaste fem åren hade avverkningen i medeltal uppgått till 
4,982 kbm. 

Även här har man sålunda att konstatera, att planen ej kunnat följas och 
ställes lika frågande inför gagnet av att penningar offrats på ett så beskaffat arbete. 

Enligt revisorernas berättelse hava de med de exempel från under resorna 
besökta kronoparker avsett att »visa de resultat, till vilka man nått genom 
tillämpningen av bestämmelserna om avverkningens beräknande i 1902 års 
cirkulär.» 
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Av domänstyrelsens förklaringar framgår, att planer med enligt dessa be- 
stämmelser beräknade avverkningsbelopp ej kunnat följas. 

Härav synes framgå, att revisorerna och styrelsen äro eniga om att den 
formel, som använts för beräkningarna, är oduglig, åtminstone då frågan gäl- 
ler de norrländska skogarna. 

Då generaldirektören Fredenberg redan år 1906 i skogsvårdsföreningens 
tidskrift gett uttryck åt den mening, att det ej vore möjligt finna en formel, 
enligt vilken överårig och oväxtlig skog bör avverkas, synes det egendomligt, 
att denna formel dock under alla dessa nio år bibehållits. För att avlysa 
formelns användning och påbjuda en individuell avverkningsberäkning för 
varje skog efter dess beskaffenhet hade dock ej behöfts alla dessa års utred- 
ningsarbete. Att styrelsen emellertid ännu ej synes vara fullt bestämd för 

huruvida en formel allt fortfarande skall användas vid avverkningens beräk- 
nande eller ej synes framgå av det cirkulär av den 31 sistlidne december, i 
vilket den anmodar skogstaxatorerna att senast den 15 januari inkomma med 
yttrande över huruvida ett nytt indelningscirkulär bör innehålla anvisningar 
angående någon viss formel till stöd för avverkningsberäkningen, eller huru- 
vida avverkningsbeloppet hellre bör föreslås enligt förrättningsmannens fria 
bedömande av vad för skogen i fråga med hänsyn till dess beskaffenhet kan 
anses vara lämpligast. 

Förutom de kronoparker, som ovan behandlats, hade revisorerna bl. a. 
besökt 

Kronoparken  Gultjäl. Hushållningsplanen för denna skog, som fastställdes 
att gälla under 20 år från år 1895, sökte vara en tillämpning av den seder- 
mera uti 1902 års cirkulär upptagna normalskogsteorien. Omloppstiden hade 
varit bestämd till 160 år. Utav skogen hade vid indelningen 1,156 har eller 
36 Zz av den produktiva marken varit bevuxen med 160-årig skog, och en- 
ligt planens bestämmelser skulle av denna areal endast 84,50 har nu komma 

till avverkning. Följden av den låga avverkningen hade blivit, att skogen 
å området i stor utsträckning avtorkat. Utav 99,381 st. träd med en kubik- 
massa av 28,251 kbm., som avverkats under under 1904—1913, hade 51,105 
st. träd om 13,148 kbm. utgjorts av torr skog. Under 1914 hade intill re- 
visorernas besök å skogen utstämplats 11,216 st. träd om 3,554 kbm., varav 

4,144 St. träd om 1,168 kbm. voro torra. Då det av revisorerna iakttagits, 

att torr och torkande skog i avsevärd mängd förekomme, vore det att antaga, 
att kvantiteten sådan skog, som komme att under året avverkas, bleve ej 

obetydligt större än den nyss angivna. 
Ehuru revisorerna anfört förhållandena på Gultjäl såsom exempel på, vart- 

hän en på rent matematiska grunder fotad avverkningsberäkning, som ej tager 
hänsyn till de skogliga förhållandena, kan leda, finner domänstyrelsen ej an- 
ledning ingå på granskning av de principer, som vid indelningen gjort sig 
gällande, principer, som äro starkt besläktade med dem, vilka kvarstå uti 
styrelsens cirkulär såsom ännu gällande. Styrelsen lämnar 1i stället en längre 
redogörelse för den å skogen bedrivna avverkningen, ur vilken redogörelse 
jag antecknar, att utav en avverkning av 39,046 kbm. 17,992 kbm. eller 
46 & utgjorts av torrskog. Då avverkningen av torrskog under åren 1896 
— 1906 varit ringa — 1 medeltal pr år 366 kbm. eller pr har skogsmark 
o,11 kbm. — mot åren 1907—1914, då den uppgick till i medeltal 1,745 
kbm. eller 0,55 kbm. per har, kunde det ligga nära till hands att förmoda, 
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att avtorkningen å skogen varit större under sistnämnda tid än under den 
förstnämnda. »Så torde emellertid icke hava varit fallet», säger styrelsen, 
»snarare och helt säkert har ett motsatt förhållande varit rådande. Ehuru 
otvivelaktigt ett visst under skilda år växlande antal träd årligen avtorkar å 
kronoparken, hava enligt uppgift från vederbörande kronojägare de under åren 
1907—1914 avverkade torrträden till sin huvudmassa utgjorts av träd, som 
avtorkat därförut», En mycket stor del av dessa torde hava utgjorts av torr- 
träd, som uppkommit under granbarksborrens härjningar 1 slutet av 1890- 
talet; andra hade varit sedan länge torra tallträd. — Detta å ena sidan. Å 

andra sidan säger sig styrelsen hava av kronojägaren erfarit, att de senare 
åren å nu ifrågavarande trakter jämförelsevis större torka uppstått å gran- 
skogen, vilket enligt kronojägarens åsikt skulle bero av stormskada. Domän- 
styrelsen anser, att det i någon mån kan tillskrivas den år 1914 avlidne re- 
virförvaltarens sjuklighet, att ej avverkningarna under senare åren blivit större, 
något som även styrelsen anser kunde hava varit ändamålsenligt. 

Uti styrelselsens ovanstående båda uttalanden rörande avtorkningen ligger, 
som man finner, en uppenbar motsägelse. Dels anser styrelsen, att avtork- 
ningen åå skogen varit större under perioden intill 1907, dels meddelar den, 
att under senaste åren en jämförelse större torka uppstått. Då jag åtföljde 
statsrevisorerna vid deras besök å kronoparken, hade jag tillfälle se den stora 
del av skogen, som i deras berättelse omnämnes, och fann ett av dessa av- 

döende granbestånd, som varje skogsman nogsamt känner från de norra de- 
larna av landet. Kronojägarens åsikt om den ökade torkans orsak mäste jag 
lämna åt sitt värde. Beståndet var i sin helhet döende; att dess avverkande 
undanskjutits kommer helt visst att orsaka vederbörande jägmästare åtskilligt 
bekymmer, då hela denna stora trakt ropar på avverkning och föryngring- 
Enligt uppgift voro de hyggesrensningar och kulturer, som styrelsen omnäm- 
ner och statsrevisorerna nog voro i tillfälle att bese, planerade av den av- 
lidne revirförfattare, vars sjuklighet styrelsen till en del vill tillskriva det sorg. 
liga tillståndet å denna skog. 

Uti sitt yttrande kommer domänstyrelsen härefter in på bestämmelserna i 
1912 års indelningscirkulär. Utav vad styrelsen här anför är det några ut- 
talanden, som jag anser förtjänta av beaktande. Först vill jag emellertid, 
eftersom jag nu kommit att taga till orda i denna sak, yttra något rörande 
detta cirkulärs bestämmmelser om trädens särskiljande i mogenhetsklasser. 

Dessa klasser äro följande: 

utvecklingsbar skog eller träd med en ålder av i allmänhet högst omkring 
5/, av omloppstidens årantal; 

gammal, avverkningsmogen, men i huvudsak frisk skog med en ålder av 
minst 3/, av omloppstidens år samt 

mera Öövermogen, avsevärt skadad eller annan skog, som ovillkorligen mäste 

och ävenledes kan enbart avverkas inom de närmaste 10 å 20 åren. 

Det är i synnerhet en sak, som jag fäst uppmärksamheten vid i definitionen 
av de båda första mogenhetsklasserna. Gränsen mellan dem ligger vid 3/, 
av omloppstidens antal år. Genom en sådan bestämmelse blir följden, såvitt 

jag kan förstå, att omloppstiden för en skog måste bestämmas, innan förrätt- 
ningen tager sin början. Det är väl eljest vanligt, att omloppstidens bestäm- 

mande — där man nu skall betjäna sig av en verklig sådan —- sker efter 
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utarbetenas avslutande, och sedan det under dem insamlade materialet be- 

handlats. 
I anledning av ett utav revisorerna gjort uttalande, att enligt från domän- 

styrelsen inhämtad uppgift icke någon åldersstatistik vidare skulle upprättas 
enligt de i 1912 års cirkulär lämnade föreskrifter, meddelar nu styrelsen, att 
någon ändring i detta avseende ej meddelats. Det hade aldrig avsetts att 
upprätta någon åldersstatistik med användning av det provträdsmaterial, som 
på i cirkuläret föreskrivet sätt insamlades. Avsikten vore dels att genom det- 
samma kunna beräkna träds i olika dimensionsklasser medelkubikinnehåll, dels 

att med ledning av provträdens beskaffenhet kunna göra utredning rörande 
den för skogshushållningen å resp. skog lämpligaste omloppstiden, dels ock 
att utröna skogsförrådets av skilda mogenhetsklasser massatillväxt. För att 
fördela virket å skilda åldersklasser skulle erfordras, att provträden utvaldes 
annorlunda än nu sker, vilket skulle fordra ett avsevärt ökat såväl arbete i 

skogen som innearbete. Kostnaden för varje taxeringslag, som nu för 5 å 6 
man uppgår till minst 20 å 24 kronor, skulle ökas med c:a 8 kronor, då 
ytterligare 2 man skulle erfordras. Om 30 taxeringslag årligen arbetade 
inom de fyra nordligaste överjägmästaredistrikten, skulle ökningen i kostnader 
belöpa sig till 38,000 kronor om året, vartill komme ökad kostnad för inne- 

arbetet. 
En sådan åldersstatistik, som revisorerna syntes afse, eller uppgift om vir- 

kesförrådets fördelning å 20- eller 50-åriga åldersklasser, vore icke nödvändig 
för åvägabringande av en planmässig hushållning. Med kännedom huru skogs- 
marksarealen vore beväxt med skog i olika åldersklasser, och virkesförrådet 

vore fördelat på vissa mogenhetsklasser ävensom virkesförrådets av skilda så- 
dana klasser tillväxt förefunnes enligt styrelsens mening möjlighet för en sådan 
hushållning. 

Utav den nu refererade framställningen har jag bland annat funnit, att 
provträdens beskaffenhet skulle tjäna till ledning vid utredning rörande den 
för hushållningen å resp. skog lämpligaste omloppstiden. Det skall sålunda 
bliva det nuvarande, aldrig vårdade beståndet, vars ålder och tillväxt skall 

bliva bestämmande för omloppstidens längd. Om det ändamålsenliga häri 
hyser jag starka tvivel, och det synes mig ej heller, att det är den slutsats, 
som borde dragas av styrelsens på nästa sida uttalade mening om tillståndet 
å statens skogar i Norrland, nämligen att de »upptagas till betydande del av 

träd och bestånd, som med hänsyn till — — — nöjaktig tillväxt lämna 
mycket övrigt att önska». Utav sådana träd komma givetvis många att ingå 
bland de utan urval uttagna provträden och genom sin beskaffenhet inverka 

på bestämmande av omloppstiden. 

En kännedom om virkesförrådets fördelning på åldersklasser anser styrelsen 
visserligen vara av intresse men finner insamling och bearbetning av materialet 
för dyrbar. Vad kostnaden för insamling angår, så synes en jämförelse med 
arbetslagens storlek vid VWVärmlandstaxeringen, då så mycket detaljarbete ut- 
fördes, tyda på att styrelsen kanske räknar väl drygt, då den anser 8 man 

eller samma antal, som erfordrades vid Värmlandstaxeringen, behöfliga. Kost- 
naden kunde nog även reduceras, om hantlangare toges från annan trakt än 

från det på arbetskrafter fattiga Norrland «Beloppet 38,000 kronor såsom 
uttryck för den årliga kostnadsökningen måste jag anse överdrivet. 

Vad slutligen själva saken vidkommer, kan jag ej finna annat, än att ur 
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avverkningsberäkningens synpunkt en åldersstatistik är nödvändig. Den kan 

ej ersättas av en på subjektiva grunder fotad fördelning av virkesförrådet på 
mogenhetsklasser, men en sådan är ett gott och nyttigt supplement till ålders- 
statistiken. Dock böra av skäl, som jag redan nämnt, gränserna mellan mo- 
genhetsklasserna icke uppdragas med ledning av en »omloppstid», som, då 
klassificeringen göres, är okänd. Genom en åldersstatistik lär man känna, 

huru stor del av kubikmassan som kan vara att betrakta som överärig, och 
endast detta synes mig vara av så vägande betydelse vid uppdragande av 
riktlinjerna för statens skogspolitik, att jag har svårt att förstå, huru den sty- 
relse, som är ansvarig för denna politik, kan undvara en åldersstatistik. Det 
måste bero därav, att styrelsen, såsom jag redan framhållit, ej känner något 
verkligt behov av en sådan översikt av ställningen, att den själv kan dirigera 
avverkningspolitiken, utan håller före, att detta skall ske från revirförvaltning- 
arna, som därefter bära ansvaret för möjliga felgrepp. (Genom domänstyrelsens 
metod att efter subjektiva grunder uppdela virkesförrådet enbart på mogen- 
hetsklasser vet man om en af dess viktigaste egenskaper, åldern, knappast 
mer, när förrättningen är slut, än innan den påbörjades. För behovet av en 

åldersstatistik behöver man i övrigt ej framhålla annat, än att trädens till- 
växande är i hög grad beroende av bl. a. deras ålder. Skall människan till 
sin nytta kunna fullt använda skogen, så måste hon utforska, 1 vad mån 

detta under olika förhållanden är fallet och skaffa sig åtminstone sannolik 
kännedom om det stadium av tillväxt, uti vilket skogen befinner sig. Detta 
har synts mig åtminstone självklart.  Åldersstatistik är ett medel för att vinna 

denna kunskap. 
Då de påpekanden, som riksdagens revisorer gjort angående tillämpningen 

av 1912 års cirkulär, mera haft formen av frågor än av positiva uttalanden, 

och då det naturligen är för tidigt att nu bedöma detta cirkulärs verkningar, 
har jag ingen anledning att i detta sammanhang ingå på denna del av do- 
mänstyrelsens yttrande. Med tillfredsställelse måste emellertid den, som an- 
sett, att föryngringsarbetena å de norrrländska kronoparkerna eftersatts, an- 
teckna, att domänstyrelsen beräknat minst 3,000 dagsverken årligen för hyg- 

gesrensningar, kulturer o. d. arbeten enbart å kronoparkerna i Stensele socken. 

I anledning av vad revisorerna framhållit rörande bristfälligheten i virkes- 
bokföring och den underlåtenhet, som konstaterats i avseende å förande av i 
författningarna föreskriven kontrollbok, meddelar domänstyrelsen, att revirför- 
valtarna efter år 1909 nödgas föra anteckningar för att säkert och utan större 
svårighet kunna avlämna vissa uppgifter, som ingå i årsberättelsen från reviren. 
Uti en p. m. att beaktas vid upprättande av skogstjänstemännens ärsredogö- 
relser, intagen i domänstyrelsens protokoll den 31 januari 1911, skriver styrelsen 
om denna sak: »Med i Kungl. Domänstyrelsen tillgängliga uppgifter äro i 
stort sett samtliga siffror under ”avverkningsbelopp 1 kubikmeter okontroller- 
bara, varemot i överjägmästareexpeditionen granskning härav med tillhjälp av 
stämplingslängder och underhandsförsäljningsböcker m. m. torde kunna ske, 

om ock med avsevärt arbete. 
Det vore för den skull i hög grad underlättande, om det arbete, jägmästaren 

ändock måste nedlägga på sammanförandet av de uppgifter från stämplings- 
längder och underhandsförsäljningssedlar för varje skog eller redogörelseom- 
råde till vinnande av sifferuppgifter för bil. 53 bevarades 1 en ”liggare för 
försålt eller utlämnat virke från kronoskogar, vilkas avkastning tillföres stats- 
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verkets skogsmedel'. Utdrag ur denna skulle för varje år som bilaga i I 
exemplar medfölja årsberättelsen till överjägmästaren». 

Såsom norrländska skogskommittén framhållit, har styrelsen genom detta 
uttalande själv fastslagit, att bokföringen av virket saknar översiktlighet, och 
att ett sammanförande av avverkningsbeloppen är erforderligt, men styrelsen har 
gjort förandet av den omnämnda liggaren fakultativt liksom även dess över- 
lämnande till överjägmästaren. Bristen kunde därför ej sägas vara avhjälpt. 
Av domänstyrelsens nu avgivna förklaring synes den fortfarande kvarstå. 

Beträffande vad styrelsen i övrigt anfört i anledning av revisorernas utta- 
landen rörande statens skogsbokföring vill jag endast fästa uppmärksamheten 
vid en omständighet. Revisorerna hade påpekat, att det saknades en bok- 
föring rörande skogarnas kapitalvärde, och att det på grund av denna brist 
ej vore möjligt för någon att giva svar på frågan, huruvida genom de nuva- 
rande avverkningarna statens kapitaltillgång i form av skog minskades, huru- 
vida uttaget kunde motsvara skälig ränta å kapitalet, eller huruvida någon 
del av tillväxten fonderades och lades till kapitalet. Styrelsens uttalanden i 
denna sak äro endast en bekräftelse på vad revisorerna framhållit, men då 
styrelsen berör spörsmålet om räntabiliteten, kommer styrelsen in på en annan 
fråga, som ej behöver hava direkt sammanhang med denna, nämligen frågan 
om den ekonomiska princip, skogs- eller markränteprincipen, som bör läggas 
till grund för omloppstidens bestämmande. Frågan har även en annan sida. 
Enligt vad av statsrevisorernas berättelse framgår, upptages 1 rikets bokföring 
värdet av statens skogar vid 1913 års utgång till 131,577,872 kronor, och 
det angives, att det överskott, som uppstått av domänstyrelsens hela affärs- 
verksamhet, under året utgör 5,34 & å det under samma tid i medeltal dis- 
ponerade kapital, varav skogarnas värde naturligen utgör huvudparten. Att 
denna siffra ej är ett rätt uttryck för räntan å det verkliga värdet är utan 
vidare klart. Men huru mycket är den felaktig? Jag föreställer mig, att det 
kunde vara av intresse att veta detta. 

I fråga om föryngringsarbetena å statens skogar hade statsrevisorerna uttalat, 
att dessa arbetens ringa omfattning kunde tänkas hava till följd en i framti- 
den nedsatt skogsavkastning. Särskilt stärktes denna uppfattning, när man 
funne, i huru ringa grad skog av yngre åldersklasser vore företrädd i be- 

stånden. En sammanställning rörande dels kostnaderna för sådana arbeten, 
dels områdenas skogsareal och dels därifrån influtna skogsförsäljningsmedel 
allt under 1911 och 1912 inom dels de fem norra distrikten, dels de av 
revisorerna besökta reviren hade av dem lämnats. 

Härtill anmärker nu styrelsen, att jämförelsen mellan å ena sidan bruttoin- 
komsten av skogsförsäljningsmedel, som under visst år erhålles från en skog 
och å andra sidan skogsodlingskostnader icke utgjorde något stöd för bedö- 
mande av huruvida erforderliga kulturåtgärder eftersatts eller icke. Den ena 
skogen kunde blädas och erfordra ringa skogsodling, den andra i huvudsak 
avverkas genom trakthuggning och vara i behov av vidlyftiga kulturarbeten. 
Avverkningarna synnerligast i övre Norrland hade ej i regel kunnat utföras 
så, att verkliga hyggen uppkommit. Numera hade ändrade förhållanden börjat 
uppkomma genom att massaved och annan ved kunde från allt större områden 

avyttras. Emellertid kunde sådant virke ej alltid försäljas, vilket med exempel 
belyses. Bl. a. hade från Luleå distrikt utbjudits 545,000 kbm. och från 
Skellefteå distrikt 250,000 kbm. kolved, utan att något anbud erhållits. Större 
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krav på anslag för skogsodling komme emellertid att göra sig gällande. I 
anledning av att revisorerna ansett sig finna, att de yngre åldersklasserna vore 
1 ringare mån företrädda än äldre, omnämner styrelsen, att inom Ume älfs 

flodområde nu taxerade skogar uppvisade en areal som till 44 2 vore be- 

vuxen med 1—100-årig skog, och att åldersklassen 1—50 år vore rikligare 
företrädd än klassen 51—100 år. 

” Beträffande föryngringsåtgärderna vore det visserligen styrelsen bekant, att 
dessa inom vissa revir vore tillbakasatta, men detta vore dock numera undan- 

tagsfall. Personalens fåtalighet och svårigheterna att erhålla nödiga arbets- 
krafter hade även verkat hämmande. 

Vad domänstyrelsen i denna sak anfört giver mig anledning till följande 
erinringar: Det är mycket riktigt, att olika avverkningsformer å två olika 
skogar kunna föranleda ett olika stort behov av kulturåtgärder, och att därför 
den omständigheten, att de å den ena skogen nedlagda kostnaderna äro jäm- 
förelsevis små 1i förhållande till bruttoinkomsten emot vad fallet är å den 
andra ej behöver vara bevis för att föryngringsarbetena å den förstnämnda 
äro åsidosatta. Men denna invändning träffar ej alls revisorernas anmärkning, 

som ej vänt sig mot förhållandena å enskilda skogar utan redogjort för dessa 
dels å hela det område, som upptages av de fem nordligaste distrikten, dels 
å alla av dem besökta revir. Så stora vidder innesluta naturligen i sig skogar, 
å vilka de mest skilda avverkningsformer tillämpats. Domänstyrelsen synes 
nu vilja förklara kulturarbetenas ringa omfattning med att i övre Norrland 
avverkningar ej kunnat företagas i den form, att kulturer varit erforderliga. 
Delvis få virkesköparna skulden för detta. Därvidlag må dock erinras, att 
det ovan nämnda virkesutbudet av kolved av torrskog ej gärna, om det kom- 
mit till stånd, kunnat föranleda några kulturarbeten, som ej, om de erfordrats, 
ändock kunnat vidtagas. Om detsamma kan förövrigt i förbigående påpekas, 
att en överslagsberäkning av omkostnaderna för wvirkets tillgodogörande hade 
visat det fullkomligt hopplösa uti att någonsin utbjuda partierna. Men det 
är ej endast de genom avverkning nu uppkomna hyggena, som kräva kultur, 
om den framtida skogsproduktionen skall göras till vad den bör vara. Det 
finnes även ej obetydliga kalmarker på de norrländska kronoparkerna, vilka 
marker synes vara av den omfattning, att de lämnat rikligt tillfälle till skogs- 
odlingsarbeten. Några få sidor innan domänstyrelsen behandlar föryngrings- 
frågan, har styrelsen en uppgift rörande fördelningen av skogsmarken å vissa 
taxerade skogar på olika åldersklasser. Därav framgår, att kalmarkerna upp- 
taga å de i Ume-älvsområdet belägna taxerade skogarna 1,6 2 och 1,1 9 

å de, som ligga i Lule-älvsområdet. Om nu dessa procenttal skulle vara för 
höga, så låt oss säga, att kalmarkerna utgöra 0,7 2 av skogsmarksarealen, 
en siffra, som väl ej kan anses överdriven. På de 3,2 mill. har skogsmark, 

som kronoparkerna omfatta, gör det i alla händelser 22,000 har. Härtill 

kommer det, som varje skogsman vet, rika tillfälle till hyggesrensningar, som 
blädningsskogen lämnar, om den skall skötas. Att trakthyggesbruket i vid- 

sträcktare omfattning ej varit infört på de norrländska skogarna kan sålunda 
ej utgöra fullgiltigt skäl för skogsvårdsarbetens åsidosättande. Om domänsty- 
relsen velat säga, ett allmännare användande av denna avverkningsmetod kom- 

mer att öka behovet av kulturarbeten, så hade det varit fullt riktigt, men det 
är en annan sak. Att domänstyrelsen ej är säker på att det, som bort göras, 
också blivit gjort, finner man för övrigt av dess eget omnämnande, att den 
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väl känner, att inom vissa revir föryngringsåtgärder i viss grad tillbakasättas, 
men detta skulle numera höra till undantagen. Att något enda sådant un- 
dantagsfall existerar, är väl dock en betänklig sak, och man frågar sig ovill- 
korligen, vilka medel styrelsen använt för att bringa vederbörande till en rätt 
förståelse av sitt ansvar. 

Såsom bevis för att ungskogarna, på sätt revisorerna funnit, ej äro till en 
så ringa del representerade i de norrländska kronoparkerna anför domänsty- 

relsen resultatet av taxeringen å skogarna i Ume-älvsområdet. Att detta ej får 
generaliseras visas emellertid av domänstyrelsens på nästa rad förekommande 
sammanställning av resultatet utav taxeringarna 1 Lule-älvsområdet, av vilken 
sammanställning framgår, att 1—50-åriga skogar på dessa parker upptaga 

endast 2,2 & av arealen. 

Aven de siffror, som revisorerna anfört ur några av dem genomgångna hus- 
hållningsplaner, bestyrka den uppfattning om denna sak, som de under resorna 

erhållit. 
Domänstyrelsen glömmer kanske också, att den millionstämpling, som företagits 

just å vissa av de taxerade Ume-skogarna och i huvudsak rört sig i de gamla 
skogarna, måste verka till en förskjutning av procentiska siffrorna till ung- 
skogarnas förmån.' 

Med denna sak må 1 övrigt vara hur som helst — några procent ungskog 
mer kunna ej förklara eller försvara kulturarbetenas eftersättande. 

Utav vad domänstyrelsen i fortsättningen av sitt yttrande för övrigt anför, är 
det endast frågan om inlösningen av ströängarna, som jag något vill beröra. 
Det måste vara ganska outhärdligt för skogsförvaltningen att i sina åtgöran- 
den vara bunden av hänsyn till dessa främmande ägor inom parken, vilka 
ägor därtill i många fall hava ett obetydligt värde. Då dels det begärda 
priset, dels inteckningsförhållanden, dels slutligen svårigheter att få lagfart 
lagt hinder 1 vägen för ett direkt förvärv av sådana ängar, som kunnat vara 
av intresse för skogsbruket att komma i besittning av, så synes det mig, att 
frågan om åstadkommande av ägoutbyte borde tagas i övervägande. Åtmins- 
tone beträffande ängslägenheter i Gällivare socken synes det av civildeparte- 
mentets skrivelse till domänstyrelsen av den 22 juni 1883 framgå, att de 
kunna mot annan mark utbytas, och jag förmodar, att förhållandet är ena- 
handa inom alla lappmarkskogarna. 

Såsom slutord till mitt förestående uttalande vill jag tillägga, att den sam- 
manfattning av deras uttalande rörande statens norrländska skogshushållning, 
som revisorerna gjort, synes mig innehålla de krav, som närmast måste till- 
godoses, om en målmedveten skogspolitik över huvud skall vara möjlig å 
kronoparkerna i Norrland. Jag vill i detta avseende särskilt framhålla nöd- 
vändigheten av en inventering och en i mån av dennas fortgång skeende, på 
saklig utredning grundad uppdelning av reviren. I en tidningsuppsats har 

generaldirektör Fredenberg yttrat, att uppskattningen av kronoparkerna i övre 
Norrland beräknades vara avslutad inom c:a 5 år. Detta har jag svårt att 
förstå. Enligt vad jag kunnat inhämta, hava under åren 1912—1914 med 
ledning av 1912 års cirkulär taxerats i de fem norra överjägmästaredistrikten 
inalles c:a 300,000 har. Arealen kronoparker i de tre norra distrikten, som 

!' Att denna millionstämpling verkställts glömde styrelsen visst även, när den i sitt ytt- 
rande över Anderssons och min utredning för första försvarsberedningens räkning ville med 
siffrorna från dessa skogar visa, att vår beräkning av kronoparkernas virkesförråd vore för hög. 
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närmast motsvara begreppet övre Norrland, utgör i runt tal 3,450,000 har. 
Skulle taxeringsarbetena även forceras så, att det medhunnes 200,000 har om 

året eller dubbelt mot medeltalet under de gångna tre åren, och arbetet ute- 
slutande förlades till övre Norrland, så erfordrades ju en tid av 17 år för 
endast dessa distrikt. Lägges härtill, att utav kronoöverloppsmarkerna, som 
hava en areal av 1,200,000 har, väl den huvudsakliga delen skall överföras 

till kronoparker och bliva föremål för någon slags ordnad behandling, så 
synes mig slutsatsen bliva, att generaldirektörens beräkning är för sangvinisk. 
Räknar man med hela kronoparksarealen i de fem norra distrikten, vilken 

uppgår till i runt tal 4,320,000 har, samt med att en del av kronoöverlopps- 
markerna bliva kronoparker, torde man, även om hastigheten i arbetenas be- 

drivande fördubblas, få anslå tiden för deras fullbordaude till något mer än 
1/ sekel, därest det nuvarande systemet fortfarande tillämpas. Vid denna 
beräkning utgår jag från att domänstyrelsen ej kan godkänna såsom norme- 
rande för avverkningspolitiken sådana hushållningsplaner som t. ex. de i re- 
visorernas yttrande omnämnda, vilka enligt domänstyrelsens egna utredningar 

befunnits icke kunna efterlevas. Då dessutom de planer, som uppgjorts en- 
ligt 1902 års cirkulär, sakna tillväxtundersökningar och ej omfatta all skog, 
samt då slutligen någon skogsbokföring ej ägt rum, kunna dessa planer an- 
ses värdelösa. 

Såsom det ej minst viktiga resultatet av en inventering vill jag framhålla, 
att den verkliga ledningen av avverkningspolitiken efter en inventerings full- 
bordande kan komma i styrelsens händer. Att denne ledning ej nu legat där, 
utan att styrelsen med hänvisning till åtskilliga cirkulär o. d. anser sig kunna 
lägga ansvaret för densamma på revirförvaltningarna, bevisar enligt mitt för- 
menande, att styrelsen åtminstone i denna del ej rätt fattat sin uppgift. Trots 
allt det arbete, som ingen förnekar hava utförts av styrelsen, visa dock ytt- 
randen i nyss angivna riktning, att detta arbete varit i ett avseende planlagt 
på ett mindre lyckligt sätt. 
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Synpunkter rörande Lappmarkens utsyningslag. 

Svaromål till byråchefen friherre TH. HERMELIN och jägmästare E. HAMMARSTRAND. 

Jag har att bemöta tvenne uppsatser införda i denna tidskrift, den ena 
skriven av baron Hermelin, den andra av jägmästare Hammarstrand. 

Baron Hermelin redogör för de skäl, som orsakat Domänstyrelsens avslag 
på min ansökan att få å myr och försumpad mark genom extra utsyning ut- 
stämplad sådan skog, som, när dessa marker torrlagts och reaktionen börjar, 

hindrar underskogens utveckling, och förklarar till en början, att vi på myr 
hava rätt till sådan utsyning. Detta är en sanning med modifikation. Å myr 
äga vi rätt till sådan stämpling, dock endast inom och 1 omedelbar närhet 
av treårshygget. Rätten är sålunda 1 hög grad inskränkt, och därför begärde 
jag en utvidgning därav. 

Baron H. anför vidare, att han anvisat mig en utväg, som jag borde an- 
vända, nämligen att låta taxera, beskriva och anmäla alla de utdikade, för- 

sumpade marker, som ligga inom varje hemman, vilken uppgift sedermera 
skulle kontrolleras av någon statens tjänsteman; och förklarar han därjämte, 

att som jag ej älskar förmynderskap, har jag ej velat acceptera denna hans 
fingervisning. Tyvärr är det ej så. Orsakerna äro helt andra. Vid finger- 
visningen var det villkoret fäst, att den allenast gällde sådana skogar, be- 
träffande vilka särskild avverkningsförhöjning zcke bestämts. Härmed har 
baron H. från sitt medgivande undantagit alla våra indelta skogar, ty på ett enda 
undantag när hava alla dessa erhållit förhöjning. Emellertid är det endast å 
dessa skogar, som vi dikat; de oindelta skogarna hava däremot, med ett par 
undantag, icke dikats för skogsbörd, och kunna vi följaktligen icke visa reak- 
tion å dem. Förslaget saknar sålunda varje realitetsvärde. 

Emellertid visste baron Hermelin att arealen av våra indelta skogar är nog 
så betydande, att myr och försumpad skogsmark å dem 1 genomsnitt utgöra 
c:a 43 & av arealen och att vi, för att få den mycket omtalade förhöjningen 
av utsyningen”, gått in på att utdika dessa sankmarker. Och han borde hava 
vetat att, även om man använder allt folk, som finnes att tillgå, så kan ut- 

dikning af så omfattande sankmarker ej ske på kortare tid än 30—40 år 
samt att vi därför för att behålla förhöjningen måste koncentrera dikningarna 
på de indelta skogarna. Jag tog därför ej hans förslag på allvar utan ansåg 
det tillkommet för att bevara skenet. Och så ser jag saken ännu, ty det 
förefaller otänkbart, att baron H. icke satt sig in i ovannämnda förhållanden. 
Har han icke gjort detta, så framgår därav med full tydlighet, huru olämp- 
ligt det är att Domänstyrelsen är förmyndare för enskilda skogar. 

t Den utgör i medeltal 41 Z för Mo och Domsjö Aktiebolag och 34 Z för Gideå och 
Husums Aktiebolag. 
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Men dessutom är hans förslag synnerligen kostsamt, besvärligt och oprak- 

tiskt. Då därför nu — 2 år efter utslaget — baron H. ställer i utsikt att 
vi även på sådana skogar, där förhöjning av utsyning erhållits, skulle, om vi 
följde hans anvisning och vår ansökan vore fullt motiverad, kunna få den 
begärda extra-utsyningen, så kan jag ändock ej använda hans förslag. 

Vi äga minst ett hundratal hemman inom Lappmarken, å vilka försumpade 
marker äro dikade, och flera försumpade bitar finnas på varje hemman. Därest 

alla dessa bitar skulle särskilt taxeras, beskrivas och anmälas, bleve kostnaden 

för oss synnerligen kännbar. Även för staten uppstode kostnad, då kontroll 
å dessa skiften skulle utövas av särskild därför förordnad tjänsteman. 

Min tanke var den, att när stämplingsförrättaren besökte skogarna i och 
för den ordinarie utsyningen, han skulle samtidigt kontrollera riktigheten av 
vår uppgift angående torrläggning och reaktion å den försumpade marken 
samt där verkställa den begärda extra utsyningen. Stämplingsförrättaren är 
ju statens tjänsteman likaväl som taxatorn. Domänstyrelsen har sålunda intet 
skäl att antaga, att kontrollen bleve mindre effektiv, därest den gjordes av 
stämplingsförrättaren än av taxatorn. Den förre kan ju dessutom till Domän- 
styrelsen insända särskild uppgift på den kvantitet, som utstämplats från de 
försumpade markerna, varigenom Domänstyrelsen kunde hållas fullt au courant 
angående tillåtelsens effekt. 

Då Domänstyrelsen sålunda vägrat en så rimlig anhållan, har jag drivits 
till den tanken, att den icke på något sätt vill uppmuntra utan tvärtom hindra 
den enskildes skogsvård i lappmarksskogarna. Och baron Hermelins uppsats 
har icke i minsta mån ändrat denna min uppfattning. Det är nämligen all- 
deles obestridligt att de svartlaviga, halvdöda 2—300-åriga granar, som före- 
komma på de försumpade markerna, i hög grad hindra den utvecklingsbara 
underskogen att trivas och att tillväxa med den kraft, den efter torrläggningen 
gynnsamma marken eljest skulle medgiva. Det synes ej återstå något annat 
medel än att nedhugga denna skog och låta den förfaras, huru orätt detta ur 
nationalekonomisk synpunkt än kan vara. 

Vad annat baron H. behagat skriva, anser jag mig icke behöva besvara, 

alldenstund det saknar sakligt underlag. Jag vill blott erinra om, att jag i 
avseende å jägmästarnas 1 Lappmarken själftagna domarekall icke vänt mig 

mot Domänstyrelsen utan mot jägmästare Hammarstrand. Den saken före- 
kommer sålunda 1 mitt svar till honom. 

Även en god del av vad herr Hammarstrand skriver förtjänar näppeligen 
något svar. 

Först av allt hade jag väntat mig, att herr H. skulle erkänna sitt misstag 
1 avseende å avverkningskontrakten för Nyby och Flakaträsk. Det anses näm- 

ligen vara korrekt att erkänna misstag, som äro obestridliga. 
Med avseende å min värdering av Knösen vill jag nämna, att jag icke sett 

stämplingen men väl skogen!, att jag, ehuru jag därom intet vet, utan vidare 

ger herr H. rätt i att avfallet i skogen utgör något som 20 27, att min förvaltare 
anslagit det avverkade rötskadade timret till 20 å 25 & av virkespartiet samt 
att jag kan ansvara för att den skada, som icke synes förrän timret försågats, 

' Jag såg skogen för 22 år sedan och bildade mig då en uppfattning av densamma. 

23  Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 1915. 



354 FRANS KEMPE. 

även uppgår till åtskilliga procent. Då emellertid det rötskadade timret delvis 
är användbart, så sätter jag vrakprocenten till 30. 

Hade stämplingen å Knösen varit fullt frisk skulle trädens bruttovärde en- 
ligt min förvaltares taxering varit kr. 2,75 1 medeltal. Detta bruttovärde 

måste emellertid, såsom ovan visats, på grund av skogens beskaffenhet re- 
duceras med 30 + eller till 1,92 pr träd. För att erhålla nettovärdet, vilket 

är det avgörande, måste från resp. 2,75 och 1,92 avdragas dels avverknings- 

och flottningskostnader, 1,23 pr träd, dels förvaltningskostnader 11 öre. När 

1,34 avdrages från 2,75 Och 1,92 återstå 1,41 och 0,58. Men 0,58 är 41 2 

af 1,41. Värdeminskningen alltså 59 2. Denna siffra är emellertid något för 
hög. För de vrakträd, som kvarlämnats i skogen, bör hela flottningskostnaden 
samt en del av avverkningskostnaden avdragas. Då jag emellertid ej känner 
antalet av dessa träd, nödgas jag verkställa detta avdrag på en höft. Jag 
nedsätter därför totalomkostnaden från 1,34 till 1,24. Härigenom minskas 

värdeförlusten till 52 2. Men utredningen kan slutföras först när timret 
är uppsågat. 

När jag i föregående artikel nämnde, att skogen å Knösen undergått en 
värdeminskning av 60 2, så tänkte jag mig naturligtvis, att skogen nu vore 
fullt frisk, ej skadad av toppbrott och ålder och ville med exemplet visa, 
huru oförsvarligt det var att låta de miljoner träd, som för 5 å 6 år sedan 
toppbrötos, kvarstå i skogen. Att herr H. med sitt sätt att beräkna förlusten 
ej finner detta så synnerligen farligt, kan jag nu förstå. Det är ock blott 
erfarna industrimän, som kunna värdera skog, men icke stämplingsförrättare 
eller ens de skogsförvaltare, som sakna industriell underbyggnad. 

Herr Hammarstrand anser, att jag med uttrycket: »alla veta vi att en torr 
gran saxar! angripes av röta och därefter faller», skulle mena att ett granträd 
ramlar 2 å 3 år efter sin död. Jag vågar tro, att ingen mer än herr H. till 
den grad vantolkat mitt yttrande. Av sammanhanget ser man, att jag pro- 
testerat mot att sedan gammalt döda granskogar finnas. Dylika uppenbara 

vantolkningar göra icke tankebytet angenämt. 

Herr H. anmärker att den norrländska skogskommittén endast med lätt 
hand berört de olidliga förhållandena i Lappmarken. Men vilken skogskom- 
mitté har verkligen noggrant undersökt Lappmarkens skogar? Liksom så 
mycket annat i vårt land har skogskommittéarbetet skötts på ett mera lätt- 
vindigt sätt. Den sista kommittén har slagits om teorier i st. f. att studera 
skogarna. Men vad hör allt detta hit? Nog vet Domänstyrelsen, fastän den 

ända in i det sista ej velat erkänna det, genom sina tjänstemän, huru sko- 
garna i Lappmarken se ut eller att tiotals miljoner träd där årligen sjunka 
i värde eller rent av förfaras. Domänstyrelsen behöver sålunda icke stödja sig 
på skogskommittéers mer eller mindre ofullständiga undersökningar och ut- 
låtanden. Den kan se med egna ögon. 

Som bevis för att skog även utom lappmarksområdet får dö, innan den 
avverkas, anför herr H. att han på Lidbäck i Bjurholms socken stämplat 

granskog, varav 7—8 & sedan 2 å 4 år tillbaka i tiden varit död. Obe- 

stridligen har en av våra skogvaktare begått en försummelse, när han icke 
tidigare anmält förhållandet. Men fallet visar ock huru känsliga gamla gran- 
skogar kunna vara för rubbningar i beståndet samt huru hastigt dödsförloppet 
är eller just vad jag i min föregående artikel påstått. För övrigt förstår jag 
icke, huru herr H. kan jämföra detta fall med förhållandena 1 Lappmarken. 
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På Lidbäck äger ju stämplaren rätt att utsyna hela skogen om så behöves, i 
Lappmarken däremot måste stämplingen avbrytas, när det stadgade utsynings- 

beloppet är fyllt. é 
Lappmarkslagen stiftades 1873. Hava de stående döda granar, som nu i 

överflöd finnas i lappmarksskogarna, dött före det året? Förvisso icke. De hava 
dött under förmynderskapets tid. Är det nationalekonomiskt riktigt att låta 
skog på detta sätt förfaras och har Sverige råd till dylikt slöseri? Nej, vi 
behöva allt utländskt mynt, som kan anskaffas. Hava vi myndlingar sålunda 

rätt att kräva, att skogen stämplas, innan den dör? Ja, förvisso. 
I mitt förra svaromål gav jag herr H. en komplimang för hans ärlighet; 

tyvärr måste jag återtaga densamma, sedan jag funnit att han numera för- 
svarar jägmästarnas uppträdande som domare mellan bolag och bönder. Fin- 

nes en passus i kontrakten dem emellan, som stadgar att utsyningsrätten helt 
upplåtes på arrendatorn, och detta är fallet med de flesta kontrakt, då har 
jägmästaren ingen rättighet att gå jordägarens önskningar till mötes med av- 
seende å den plats, där utsyning skall äga rum, för så vitt icke den forstliga 
synpunkten avgjort utpekar densamma. De synder, jägmästarna i detta fall 

begå, betyda dock mindre än deras synder i andra hänseenden. Sålunda 
förekommer mera sällan kontroll över att det husbehovsvirke, jordägaren vid 
utsyningstillfället anmäler, verkligen blivit uttaget. Följden härav är att 
jordägaren, genom att förklara att han använt hela utsyningen till husbehov 
kan alldeles förhindra arrendatorn att erhålla något av densamma. Husbehovs- 
virket skall nämligen enligt Domänstyrelsens bestämmelse fråndragas ordinarie 
utsyningsbeloppet. 

Herr H. framhåller att Mo och Domsjö aktiebolag erhållit betydande 
belopp av staten för de dikningar bolaget utfört. Härmed förhåller det sig 
så, att för både Mo och Domsjö samt Gideå och Husums aktiebolag, vilka 

båda bolags skogar jag sköter, vid förra årets slut dikningar utförts till ett samman- 
lagt belopp av 2,341,249,18 kronor, att i detta belopp inga löner till för- 
män eller förvaltare ingå eller ersättning för något slag av tillsyn, ej ens till 
dem, som stakat dikena, att dikenas längd utgöra 10,648,543 meter samt att 
det av staten erhållna beloppet utgör 202,787,39 kr. Emellertid har jag funnit, 
att statens tjänstemän lägga dikena så oförståndigt, att det lönar sig bättre 
att torrlägga markerna uteslutande med egna medel. 

Till sist, mina herrar antagonister bland statens skogstjänstemän, vill jag 
lämna Eder ett, som jag hoppas, för Eder glädjande meddelande: Jag har 
kämpat med Eder i mer än ett kvarts sekel, men nu lägger jag ned striden. 

Under årtionden har Domänstyrelsen ivrigt förnekat, att skog förfares i de 
under dess vård och förmynderskap stående enskilda skogarna i Lappmarken 
och i enlighet därmed ställt utsyningarna på sitt minimum. Nu, när enskilda 
undersökningar klargjort situationen, så att ett bestridande ej längre är möj- 
ligt, svarar den: Å de enskilda skogarna i Lappmarken finnes så mycken 

skadad, övermogen och fullmogen skog, att det vore rovhuggning att inom 
loppet av 40 år borttaga denna skog. När sådant gillas av statsmakter och 

allmänhet kämpa själva gudarne förgäves. 

Stockholm, april 1915. 
FRANS KEMPE. 
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K. Försäkringsinspektionens förslag till obligatorisk 
skogsbrandförsäkring i statsanstalt. 

»Genom nådig remiss den 18 januari 1913 har Eders Kungl. Maj:t an- 
befallt försäkringsinspektionen att avgiva und. utlåtande över en av landshöv- 
dingen L. REUTERSKIÖLD m. fl. gjord und. ansökning om fastställelse å bolags- 

ordning för Svenska skogsbrandförsäkringsbolaget, ömsesidigt; och får med 
anledning härav försäkringsinspektionen i und. anföra följande. 

Skogsbrand försäkringen är sedan länge föremål för stort intresse bland skogs- 
hanteringens målsmän. De försök, som hittills gjorts att lösa frågan, ha 

emellertid icke lett till något resultat. Åtskilliga av de i riket arbetande 
brandförsäkringsbolagen meddela visserligen skogsbrandförsäkring men på vill- 
kor, som göra densamma alltför dyr för skogägarna och dock icke effektiv. 
Premierna äro så höga, att skogshanteringen icke förmår bära dem. Och 
försäkring lämnas endast av avverkningsbar skog, som emellertid vid skogs- 
brand i allmänhet tar ringa skada och därför är minst 1 behov av försäkring. 
Skogsbrandförsäkring har därför hittills i Sverige förekommit endast i mycket 
ringa utsträckning. 

År 1910 fick ett nytt ömsesidigt skogsbrandförsäkringsbolag koncession. 
Dess avsikt var att erbjuda försäkring av den icke avverkningsbara skogen, 
alltså försäkring av det slag, som skogsägarna framför allt behöva. TI sina 
prospekt fastställde bolaget normalpremien först till 2”/,,. Då tillslutningen 
blev ringa, sänktes i prospekten normalpremien till I ?/,,. Garantikapital fanns 
icke. Om premierna skulle visa sig otillräckliga, voro delägarna skyldiga att 
vidkännas uttaxering intill 2 gånger sin premie. Försäkringstagaren skulle stå 

självrisk för 1/, av skogens värde. 
Oaktat bolaget sålunda erbjöd försäkring i en form, som motsvarade skogs- 

ägarnas behov och de prospekterade premierna voro synnerligen låga, visade 

sig intresset för företaget bland skogsägarna långt ifrån tillräckligt, för att bo- 
laget skulle kunna komma till stånd. I bolagsordningen stadgades, att för- 

säkringar å tillsammans minst 50 millioner kronor skulle vara tecknade, innan 
bolaget finge börja sin verksamhet. Enligt försäkringslagen skulle denna minimi- 

försäkringssumma tecknas inom ett år efter bolagsordningens fastställande. 
Vid denna tidpunkt var emellertid endast en bråkdel av summan tecknad. 

Bolaget kom alltså icke till stånd. 
Sedermera har frågan om bildande av ett ömsesidigt skogsbrandförsäkrings- 

bolag dryftats inom skogsvårdsförbund och vid skogsmöten, vilka även tillsatt 
en kommitté för frågans lösning. 

Även de äldre brandförsäkringsaktiebolagen ha genom en kommitté låtit 
utreda frågan. Denna kommitté avgav sitt betänkande 1912. Då detsamma 
icke offentliggjorts, har försäkringsinspektionen icke rätt att referera dess inne- 



K. FÖRSÄKR.-INSP:NENS FÖRSL. TILL OBL. SKOGSBR.-FÖRSÄKR. I STATSANSTALT. 357 

börd, men anser sig dock kunna nämna, att kommittén föreslog införande av 

försäkring av den icke avverkningsbara skogen. Förslaget har emellertid ännu 
icke lett till någon åtgärd från bolagens sida. 

De stora skogseldar, som härjade under sistlidna sommar, måste givetvis 
göra försäkringsfrågan mer aktuell än någonsin. I en till statsrådet och chefen 
för kungl. civildepartementet ställd promemoria hemställde undertecknad LAURIN 
i juli 1914 om att utredning måtte föranstaltas angående offentlig skogsbrand- 
försäkring. I skrivelse av den 31 juli 1914 uppdrog statsrådet åt försäkrings- 
inspektionen att inkomma med upplysning rörande de möjligheter, som för 

närvarande finnas att inom Sverige erhålla försäkring mot skogsbrand samt 
angående den utsträckning, i vilken sådan försäkring här förekommit. Världs- 
kriget och därmed sammanhängande förhållanden vållade emellertid att frågan 
fick vila. 

Nu föreligger åter förslag om bildande av ett nytt ömsesidigt skogsbrand- 
försäkringsbolag. Enligt vad försäkringsinspektionen försport umgås man även 
på andra håll med planer att bilda dylika bolag. 

Det nya bolaget, som nu söker koncession, skiljer sig från det äldre bo- 
laget av år 1910 i följande huvudpunkter: | 

1) bolaget har ett garantikapital av 250,000 kronor, 
2) delägarnas personliga ansvarighet är obegränsad. 
Att ett garantikapital finnes, är av stor betydelse. Enligt försäkringslagen 

äro delägarna icke underkastade uttaxering för täckande av brist annat än i 
den mån denna överstiger garantikapitalet. Och då bolagsordningen före- 
skriver, att bolaget skall likvidera, om ?/, av garantikapitalet förbrukats, synes 

uttaxeringsrisken mycket väsentligt reucerad. Förefintligheten av detta ga- 
rantikapital gör enligt försäkringsinspektionens åsikt detta bolag väsentligt star- 
kare än det äldre bolaget av 1910, oaktat det senares minimiförsäkringsbestånd 
bestämts till 50 millioner kronor och det nya bolagets endast till 25 mil- 
lioner kronor. 

Med de vidsträckta sammanhängande skogsmarker, som finnas i landet, är 

det nödvändigt, att ett bolag med så begränsad kapitaltillgång som detta söker 
såvitt möjligt skydda sig mot att skogseldar, som utbreda sig över stora om- 
råden, medföra alltför stora förluster för bolaget. För den skull stadgar $ 19 
i bolagsordningen skyldighet för bolaget att, där försäkringssumman på en 
risk överstiger 50,000 kronor, återförsäkra det överskjutande. Om värdet av 
den icke avverkningsbara skogen — som efter vad ovan sagts är det egent- 
liga föremålet för försäkringen — antages i medeltal vara detsamma som 
i det nedan omnämnda norska skogsbrandförsäkringsbolagets bestånd eller 85 
kronor pr har, skulle alltså bolaget i genomsnitt vara skyldigt att anlita åter- 
försäkring, när riskens areal överstiger 600 har. 

Innan försäkringsinspektionen yttrar sig om det nya bolagets utsikter att 
kunna lösa sin uppgift, vill försäkringsinspektionen anföra vad erfarenheten i 
utlandet lär om dylik försäkringsverksamhet. 

Föregångslandet på detta område är TZyskland. Redan 1895 började ett 
brandförsäkringsaktiebolag i Miänchen—Gladbach, vanligen benämnt »Glad- 
bacher», att bedriva försäkring av icke avverkningsbar skog till premier, som 
voro väsentligt lägre än de dittills tillämpade, och med försäkringsvillkor, som 
sedermera tagits till mönster av övriga skogsbrandförsäkrare, även av de 
svenska förslagsställarna. Gladbacher är ett av Tysklands större brandförsäk- 
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ringsbolag med mycket god ställning, kraftig organisation och verksamhet i 
hela Tyskland. Man kunde alltså vänta, att detta bolag skulle lyckats med 
sitt försök. Detta har emellertid icke skett. Det finansiella resultatet har 
varit dåligt och skulle otvivelaktigt hava nödgat bolaget att upphöra med 
skogsförsäkringen, om ej denna varit endast en obetydlig gren av bolagets 
verksamhet och zndirekt- givit bolaget vissa fördelar i dess övriga verksamhet 
genom att tillföra bolaget önskvärda försäkringar av annat slag. Efter 20 
års verksamhet har bolaget en skogsbrandförsäkringssumma av ungefär 150 
millioner mark, vilket torde motsvara ungefär 170,000 har försäkrad skogsmark. 

Förutom Gladbacher är det endast en annan tysk anstalt, som driver skogs- 
brandförsäkring i avsevärd omfattning nämligen Provinzial-Feuer-Versicherungs- 
anstalt der Rheinprovinz. Detta är en offentlig anstalt, för vars förbindelser 
provinsen står i ansvar. Den har en premieinkomst på ungefär 8 millioner 
mark och en försäkringssumma av ungefär 6 milliarder mark samt fonder på 
ungefär 18 millioner mark. År 1907 började anstalten meddela skogsbrand- 
försäkring i enlighet med de moderna av Gladbacher införda principerna. 
Den försäkrade skogens värde är nu ungefär go millioner mark, med en areal 
av ungefär 100,000 har. Premieinkomsten är ungefär 100,000 mark. 

Denna anstalt arbetar endast inom Rhenprovinsen. 
Även för denna anstalt har skogsbrandförsäkringen givit ett dåligt finan- 

siellt resultat. Största förlusten visar år 1911, då premieinkomsten var 73,000 
mark och skadeersättningarna uppgingo till 293,000 mark, vartill kommo be- 
tydliga förvaltnings- och skaderegleringskostnader. Då anstalten är en stats- 
anstalt samt har, såsom ovan anfördes, betydliga inkomster på sin övriga 
verksamhet och stora fonder, behöver emellertid anstalten icke låta avskräcka 

sig av den ogynnsamma erfarenhet den hittills gjort. 
Anstaltens normaltariffer äro följande: 

TEEN LOVSKÖP TE sb sorts NS EE 0,25—0,80 ?/a0 
Z)NDIADGESKOPA moss Elese ET SI en 0,60—3,00 ”/ 29 
3) ren barrskog intill 8 års ålder ...... FAR CER 
ÖESNS MALS- ACC ASIAN Er SR 2/4 - Go 
I15—40 >» 25 VIN NES Sr SE sarah SR Ito Tälo 

OVER A OMP SD a DA a ERNER SIST de BETE t/—1/3”/0 

Om skogen är utsatt för särskilda faror (järnvägar m. m.), höjas premierna. 
Medelpremien i anstalten är ungefär 1,2 ?/,,. Uttaxering förekommer icke. 

Förutsättning för att den anförda premietariffen skall tillämpas är, att skogs- 

ägaren försäkrar al/ sin skog. Han kan alltså icke få försäkring på sin icke 
avverkningsbara barrskog till dessa premier, med mindre han även försäkrar 
sin lövskog och sin storskog. Detta beror därpå, att de angivna premiesat- 
serna för den unga barrskogen anses av anstalten i och för sig alldeles för 

låga, under det tariffens premier för lövskog och storskog anses giva över- 
skott. Ungefär 1/. av försäkringsbeståndet är lövskog. Att tariffen i sin hel- 
het hittills visat sig för svag, har redan nämnts. 

En annan viktig förutsättning är att försäkring avslutes för 10 år. 
Övriga tyska anstalter (huvudsakligen offentliga anstalter), som meddela för- 

säkring av ungskog, göra det endast i mycket ringa omfattning och anse för- 
säkringen synnerligen riskabel. 
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I Ungern lära brandförsäkringsbolagen på senare tid ha beviljat skogsbrand- 
försäkring i vida större utsträckning än förr. Det finansiella resultatet lär 
vara dåligt. 

IR 

I Frankrike, där skogseldar synas anställa mycket stora förödelser, har knap- 

past någon skogsbrandförsäkring kommit till stånd. Det lär finnas endast ett 
skogsbrand försäkringssällskap. Dess rörelse lär vara obetydlig. 

IR 

Av mycket stort intresse är det försök till frågans lösning, som gjorts i 

Norge. 
I början av år 1912 stiftades där »det norske gjensidige skogbrandforsik- 

rings selskab». Detta bolag, som saknar garantikapital, började sin verksam- 
het med 30 millioner kronors försäkringssumma. Norges hela skogsareal be- 
räknas vara 7 millioner har. Efter 3 års verksamhet har det nu ett bestånd 
av 84,5; millioner kronors försäkringssumma och en areal av 1 million har. 
Försäkring tecknas för fre år. 

Delägarna äro underkastade en uttaxering av högst 3 gånger premien. 
Bolaget försäkrar endast den icke avverkningsbara skogen. Försäkrings- 

tagaren äger själv att bestämma den dimension, intill vilken han vill försäkra. 
Den högsta försäkringsdimensionen är fastställd till 19 cm:s diameter på 5 
meters höjd. I allmänhet har man försäkrat till 15 cm:s diameter på 5 me- 
ters höjd. Träd, vilkas dimension är större än försäkringsdimensionen, äro 

sålunda oförsäkrade. För dem står ägaren självrisk. 
Det nämndes ovan, att man i Tyskland anser sig behöva fordra storsko- 

gens försäkring för att få en bredare bas för försäkringen och därigenom stöd 
för den eljest alltför riskabla ungskogsförsäkringen. Detta har man icke an- 
sett sig behöva i Norge. Och det oaktat har man satt väsentligt lägre pre- 
mie än i Tyskland. Premien i det norska bolaget är icke olika för olika 
trädslag eller olika åldrar. Den är 17!/,?/,, i härad, som antagit vissa i 
»lov om indskrenkning i bruk av ild i skog og mark» förutsedda bestäm- 
melser om skydd mot skogsbrand, samt I 3/,”/oo0 i härad, som icke infört 

dylika skogsbrandsbestämmelser. 
I medeltal är premien 1,4 ”/go: 
Bolagets utveckling har hittills varit synnerligen gynnsam. Skadeersätt- 

ningarna uppgingo: 

UNGEN om Står aret Stil Nesse NE 270: — kr. 

» 2:a » FER VIRA BA PS Sed ANOT— 

Ne » Terri NANTES SAR 8,4006::20 1» 

Premieinkomsten var: 

ICE FT SSlasATeL Ia iseser van keses tr RN NAS BOOT: 02 Kr. 
NER2IALE "MV sdärerers pig Ios SSE 80,480: 30 >» 
HETE NO RUE SSI Sn ASA EE TOO,150:45 >» 

Vid slutet av år 1914 hade bolaget ett överskott av 175,000 kr. 
Förvaltningskostnaderna ha sjunkit från 32,5 2 av premieinkomsten under 

T:a året till 28,8 2 under 3:e året. 

> 
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Det möter tydligen mycket stora svårigheter att av den nu anförda ut- 
ländska erfarenheten att draga några säkra slutsatser angående det nya svenska 
bolagets utsikter. Först och främst äro säkerligen förhållandena inom de olika 
länderna i för denna fråga viktiga avseenden så olika, att vad som är san- 
nolikt inom ett land kanske icke är det inom ett annat. Skogsbeståndets 
sammansättning och beskaffenhet, skogsvårdens intensitet, klimatet, riskområ- 
denas storlek, må nämnas såsom exempel på sådana för skogsbrandförsäk- 
ringens bedrivande viktiga faktorer. 

Då olikheterna mellan Sverige och Norge i dylika avseenden väl äro mindre 
än mellan Sverige och Tyskland, så skulle erfarenheten i Norge vara av största 

betydelse för oss, därest den sträckte sig över en längre tid. Men 3 år är 
uppenbarligen en alltför kort tid att bygga på, då erfarenheten lär, att skogs- 
eldarna uppträda mycket ojämnt. 

Vissa omständigheter tala emellertid för att, även om det norska bolagets 
premier skulle komma att visa sig tillräckliga för detta bolag, de ej skulle 
vara tillräckliga för det svenska bolaget. Främst är därvid att märka, att 
Norges sommarklimat är vida fuktigare än Sveriges. Detta måste ha ett be- 
tydligt inflytande på brandrisken. Vidare är landets bergiga natur ägnad att 
i hög grad minska på riskområdena. Behovet av att genom återförsäkring 
minska faran att göra enorma förluster på vidsträckta skogseldar är därför 
väsentligt mindre i Norge än i Sverige. Det norska bolaget anser sig kunna 
undvara återförsäkring, det svenska bolaget begränsar sitt ansvar på en risk 
till 50,000 kronor, en begränsning som försäkringsinspektionen anser icke 
blott klok utan nödvändig. Men återförsäkring medför i viss mån en höj- 
ning av premien. Återförsäkraren kan ej såsom bolaget själft täcka en för- 
lust genom uttaxering, utan måste tillse att återförsäkringspremien blir till- 
räcklig. Härigenom inskränkes alltså den möjlighet bolaget eljest har att 
säsom ömsesidigt hålla premien så lågt som möjligt under goda år och taga 
ut merbehovet under dåliga år genom uttaxering. 

Även en jämförelse mellan svensk och tysk erfarenhet talar för att det 
svenska bolaget behöver beräkna väsentligt högre premier än dem, det norska 
bolaget hittills haft. 

Enligt kgl. domänstyrelsens statistik har det under åren 1876—1914 brunnit 
35,000 har av statens skogar. Detta gör i medeltal ungefär 3,500 har per 

år eller 3/, ”/o. av statens skogsareal. Man kan då antaga, att även av den 
Övriga skogsarealen i genomsnitt 3/, ”/o. årligen härjas av eld. 

Rhenprovinsens hela skogsareal är 835,000 har. Under åren 1881—1903 
brann enligt den officiella statistiken i genomsnitt per år 1/,”/,, av skogs- 
arealen. 

Dessa bestämningar av brandsannolikheten i Sverige och 1 Rhenprovinsen 
äro givetvis båda behäftade med stor osäkerhet. Det är en allmän erfarenhet, 
att om man vid införande av en ny försäkringsart grundat sina beräkningar 
på de statistiska siffror, som kunnat erhållas före försäkringens införande, dessa 
kostnadsberäkningar visa sig för låga. Detta har sin naturliga förklaring däri, 
att det är först genom försäkringens införande som allmänheten får intresse 
av att anmäla inträffade skador och riktigt angiva deras storlek. 

Det är sålunda troligt, att båda de anförda brandsannolikheterna äro för låga. 
För att de anförda genomstnittsvärdena på brandriskerna 1 Sverige och i 

Rhenprovinsen sluta till brandriskerna i de båda länderna för barrskogen, 



TILL OBLIGATORISK SKOGSBRANDFÖRSÄKRING I STATSANSTALT. 361 

måste hänsyn tagas till hur stor del av skogsarealen som lövskogen intager. 
Av den tyska statsanstaltens försäkringsbestånd är 1/, lövskog. Då det ej är 
troligt, att den försäkrade skogen innehåller större del lövskog än den oför- 
säkrade, torde man ej underskatta lövskogen i Rhenprovinsen, om man an- 
tager den täcka 7/, av skogsarealen. Om man nu, vid den uppskattning det 

nu är frågan om, antager, att lövskogens brandrisk är noll, skulle man alltså 
komma till det resultat, att barrskogens brandrisk i Rhenprovinsen är i genom- 
snitt 3/, ?”/oo. Då även Sveriges skogsbestånd innehåller lövskog, skulle genom 
liknande beräkning man kunna erhålla en korrektion av den svenska barr- 
skogens brandrisk, som alltså skulle bliva något större än det förut funna 
Märdeti 3/, ?/oo- 

Vi komma alltså till det resultat, att brandrisken för barrskogen sannolikt 

är högre 1 Sverige än i Rhenprovinsen. Detta är också av andra skäl sanno- 
likt. I Rhenprovinsen äro terrängförhållandena sådana, att riskområdena ej 
bliva så stora som här. Skogsvården är mycket intensivare än här och brand- 

bevakningen bättre. 
Statsanstalten i Rhenprovinsen har funnit, att dess premie 3—4 ”/o,o för icke 

avverkningsbar barrskog är otillräcklig. För att hjälpa upp denna premie 
fordrar anstalten, att även lövskogen och den mogna barrskogen skola för- 
säkras, och tar för dem premier, som beräknas giva överskott. Medelpremien 
blir på detta sätt ungefär 1,2 2/,,. 

Sammanställer man vad som nu anförts, synes det icke troligt, att en svensk 
brandförsäkringsanstalt skulle kunna för den icke avverkningsbara barrskogen 
beräkna en premie, som icke skulle uppgå till hälften av vad den tyska an- 
stalten funnit vara otillräckligt för dylik skog och ej mycket skulle överstiga 
den medelpremie, som samma anstalt funnit vara otillräcklig för sitt till ls av 

lövskog bestående bestånd. 
Väl är det möjligt, att så låga premier skulle kunna, om bolaget har tur, 

visa sig skenbart tillräckliga under en följd av år. Ty erfarenheten visar, att 
skogseldarna uppträda mycket ojämnt olika år. För statens skogar, som dock 
upptaga en så väldig areal, att man kunde vänta någon utjämning, varierar 
under tiden 1876—1914 den under en s5-årsperiod brunna arealen mellan 

1,500 och 46,000 har. Men en försäkringsverksamhet, som bygger sin premie- 
tariff på de goda årens erfarenhet och låter de dåliga åren bära sin börda för 
sig, är icke sund. 

Men förhåller det sig så, att premierna måste sättas väsentligt högre, än 
man hittills räknat med, så är det fara värt, att resultatet även i Sverige blir, 

att skogsbrandförsäkringen icke vinner allmännare tillslutning. Utan stor till- 
slutning kan emellertid skogsbrandförsäkring icke bedrivas annat än av syn- 
nerligen kapitalstarka anstalter med stor verksamhet på andra försäkringsom- 

råden, för vilka skogsförsäkringens såväl premier som skador spela en under- 
ordnad roll. Och en skogsbrandförsäkring, som icke begagnas av mer än en 
ringa del av landets skogsägare, är icke en tillfredsställande lösning av skogs- 
brandförsäkringens problem. 

Då det, efter vad ovan anförts, synes vara ringa utsikt till att ett enskilt 

bolag skall kunna lösa skogsbrandförsäkringens problem på ett tillfredsställande 
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sätt, men behovet av denna försäkring synes oomtvistligt, har försäkringsin- 
spektionen ansett sig böra söka förebringa någon utredning av möjligheten och 
lämpligheten av att staten Övertager skogsbrandförsäkringen. 

I denna utredning ha deltagit undertecknad LAURIN samt av försäkringsin- 

spektionen tillkallade sakkunniga: professorn vid statens skogsförsöksanstalt H. 
HESSELMAN och t. f. professorerna vid skogshögskolan T. JoNson och G. LUND- 
BERG. Undersökningen har ej för närvarande kunnat utsträckas längre än till 
uppdragande av vissa riktlinjer, efter vilka en statens skogsbrandförsäkring 
lämpligen synes kunna anordnas. För uppgörande av ett verkligt förslag tarvas 

givetvis en grundligare undersökning än den, som nu kunnat åstadkommas. 
De riktlinjer, som de i utredningen deltagande enat sig om, äro i korthet 

följande. De anförda beräkningarna över premier och ersättningar kunna na- 
turligtvis icke avse annat än att giva en approximativ föreställning om de- 
samma. 

I det skogsvärde, som bör försäkras, ingår dels skogens avverkningsvärde, 
d. v. s. dess värde vid omedelbar avverkning, dels dess tillväxtvärde, d. v.s. 
skillnaden mellan dess diskonterade avverkningsvärde som mogen skog och 
dess nuvarande avverkningsvärde. 

Det är tillväxtvärdets försäkring, som är viktigast. 
Medan skogen är ung, är dess avverkningsvärde litet eller intet, under det 

dess tillväxtvärde kan vara ganska stort. Om brand härjar skog av sådan 
ålder, att dess avverkningsvärde är mera betydande, minskas i allmänhet detta 
värde ganska litet, varför dess försäkring ej är av så stor betydelse för skogs- 
ägaren. Tillväxtvärdet åter förstöres alltid fullständigt genom brand. 

Då nu härtill kommer, att yngre skog är i genomsnitt mera utsatt för brand 
än äldre, blir följden, att om skog är försäkrad från dess plantering till dess 
avverkning, varierar försäkringsgivarens risk på sådant sätt, att den redan 
från början är ganska hög, därefter ytterligare stiger tills skogens tillväxt- 
värde nått sitt maximum, sedan avtager och slutligen blir mycket obetydlig, 

när skogen är mogen. 
Att risken varierar på detta sätt under skogens tillväxt, försvårar i hög grad 

försäkringens realiserande genom frivillig! avtal. 
En utjämning av årspremien, varigenom den sänkes under skogens yngre 

år och höjes under dess äldre år, förutsätter, att försäkringsgivaren har garanti 
för att försäkrad ungskog förblir försäkrad, tills den blir mogen. Då 
sådan garanti icke kan erhållas vid frivillig försäkring, söker man hjälpa sig 
genom att i försäkringsavtalet stadga skyldighet för försäkringtagare att försäkra 
all sin skog, icke blott ungskog utan även mogen skog. Men det är tydligt, 
att en effektiv utjämning av premien icke kan byggas därpå, 1 synerhet som 

avtalet icke kan slutas på lång tid: 
Följden är, att vid frivillig försäkring premien måste vara väsentligt högre 

för ung skog än för gammal skog. Detta gör försäkringen dyr under den 
tid, då skogen icke ger någon avkastning och dess värde även med inräk- 
nande av tillväxtvärdet, är lågt. De skogsägare, som ha förhållandevis mycket 
ungskog, avhållas genom de höga premierna från försäkringen, ehuru denna 
för dem vore av stor betydelse. De åter, som ha förhållandevis mera av 
gammal skog, bry sig icke om en försäkring, som för dem är utan synnerlig 
vikt. På så sätt vinner försäkringen ej den tillslutning, som är nödvändig, för 
att ej försäkringskostnaden skall bliva helt oberäknelig. 
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Dessa svårigheter, som betingas av försäkringens egenart, synas icke kunna 
undanröjas, med mindre försäkringen göres obligatorisk i fråga om såväl ung 
som gammal skog. Då kan en verklig utjämning av årspremien äga rum, så 
att skogen under hela sin livstid, från planteringen till avverkningen, betalar 
en konstant premie. En konstant livstidspremie innebär uppenbarligen icke 
nägon orättvis belastning av den äldre skogen. Endast vid den obligatoriska 
försäkringens införande borde egentligen den då förefintliga äldre skogen för- 
säkras mot lägre premie, eftersom den ej varit försäkrad vid yngre år. Dylik 
differentiering är emellertid praktiskt omöjlig att genomföra. Att märka är, 
att, i mån som den nu förefintliga äldre skogen hugges undan, blir den likformiga 
tarifferingen allt korrektare. Och den skogsägare, i vars skogsbestånd ung 
och gammal skog ingå i den proportion, som motsvarar en rationell skogs- 
hushållningsplan, kommer allt ifrån försäkringens införande att erlägga ungefär 
den premie för sitt bestånd, som skulle utgått, om tariffen uppgjorts med 
olika premiesatser för olika åldrar efter deras olika risk. 

Om försäkringstvång införes, måste staten övertaga försäkringen. ”Ty det 
vore omöjligt att beräkna, vad kostnad den obligatoriska försäkringen skulle 
medföra för skogsägarna, om dessa skulle vara hänvisade till enskilda försäk- 
ringsanstalter. Genom hela den obligatoriska försäkringens samlande i en 
anstalt minskas förvaltningskostnaderna, försäkringsverksamheten förlöper jäm- 
nare, och utgifterna för fondbildningen reduceras. Försäkringskostnaden ned- 
bringas även därigenom, att staten är den enda försäkringsgivare, som icke 
behöver genom återförsäkring skydda sig mot de stora förluster, som, efter 
vad erfarenheten visar, vissa år medföra, och som först under loppet av en 
följd av år kunna täckas genom försäkringsavgifterna. 

Införande av försäkringstvång kan emellertid icke motiveras blott därmed- 
att detsamma synes vara en nödvändig förutsättning för att en effektiv för, 
säkring skall kunna genomföras. Det fordras därjämte tydligen, att de för- 
delar, som genom försäkringen vinnas, äro av den allmänna betydelse, att 
försäkringen blir ett samhällsintresse. I detta avseende må här hänvisas dels 
till vad här nedan under 7) sägs angående den föreslagna försäkringens be- 
tydelse för en rationell skogshushållning, dels på denna hushållnings allmänt 
erkända utomordentliga betydelse för landets ekonomi och klimat: 

Vid införande av obligatorisk skogsbrandförsäkring bör emellertid stor för- 
siktighet iakttagas. 

Huvudvikten bör läggas vid sådan försäkring av ungskogen, att återväxten 
tryggas. Försäkringssumman bör ej sättas högre, än att nämnda mål nås, 
varigenom vinnes, att försäkringsavgifterna, som ju bliva en skatt på den väx- 

ande skogen till skogsvårdens befrämjande, kunna hållas så låga, att de ej 
verka betungande. Förvaltningsapparaten bör inskränkas till minsta möjliga. 

1) Den obligatoriska försäkringen bör omfatta hela riket utom Lappland 
samt Särna socken med Idre kapellag och skyddsskogsområdena i Jämtland, 

Härjedalen och Dalarna. 
Anledningen till att nämnda områden undantagas är, att inom desamma 

skogens avkastning per har ofta är så låg, att det synes omöjligt att pålägga 
skogen någon försäkringspremie. I fråga om dessa skogsområden har staten 
för övrigt genom särskild lagstiftning åtagit sig visst förmynderskap, varför 
det kan tänkas, att staten finner lämpligt att i annan ordning giva skogs- 
vården det stöd, som den obligatoriska försäkringen avser att vara. 
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All skog inom de icke undantagna områdena bör vara försäkringspliktig, 
alltså även statens och övriga allmänna skogar. 

Visserligen förefinnes ej något behov för staten att försäkra sina skogar. 
Men då staten äger ungefär 1/. av all skogsmark, är det av stor betydelse 
för skogsförsäkringen, om statens skogar ingå i denna. Detta innebär icke 
någon uppoffring å statens sida utan fastmer även för staten fördelen av en 
utjämning av de kostnader skogseldar åstadkomma. 

2) För den obligatoriska försäkringen måste genomsnittspremier användas. 
Att rätta premiesatsen efter brandrisken, såsom man måste göra vid frivillig 
försäkring, skulle medföra alltför komplicerad förvaltning och stora kostnader. 

Dock torde det ej vara lämpligt att använda samma premier 1 hela riket. 
Åtminstone torde det, med hänsyn till skogsmarkens i genomsnitt mindre av- 

kastningsförmåga 1 de nordliga delarna av landet, visa sig nödvändigt att be- 
stämma olika premier å ena sidan för Norrland utom Gävleborgs län, å andra 
sidan för Gävleborgs län, Svealand och Götaland. 

3) Om man antager, att brandsannolikheten i genomsnitt är I ?/,,, alltså högre 
än den ovan efter erfarenheten från statens skogar beräknade (3/, ?/..), så 
kan man uppskatta den avgift, som motsvarar de förmåner försäkringen, en- 
ligt vad nedan sägs, avser att giva, till 

inom norra försäkringsområdet 2 öre per har produktiv skogsmark, 
inom södra försäkringsområdet 3 öre per har produktiv skogsmark. 
Att premien i det norra området kunnat sättas lägre än 1 det södra beror 

därpå, att skogsbeståndet och skogshanteringen äro sådana, att de ersättningar 

som i genomsnitt beräknas utgå enligt de nedan angivna reglerna bliva lägre 
1 det förra området än 1 det senare. 

Det bör åligga skogsägaren att själv deklarera, hur stor areal skogsmark 
han äger, varvid hagmark och beständig kalmark icke medräknas. Sådan 
deklaratiosplikt lära även kommunalskattekommitterade komma att föreslå för 

fastighetstaxeringens skull. 
Dessa avgifter uppgå sammanlagt till ungefär 440,000 kronor per år. 
4) Genom den obligatoriska försäkringen är all skog försäkrad för 50 kr. 

per har 
Efter inträffad brand bestämmes brandskadans storlek 1 procent av den 

skadade skogens värde före branden. 
Skadeersättningen utgår med samma procent av försäkringssumman 50 kr. 

per har eller, i det fall att skogens värde före branden befinnes hava varit 
lägre än 50 kr. per har, av skogens värde töre branden. 

Vid bestämmande av den procent skadan utgör av skogens värde före 
branden, skall hänsyn tagas icke blott till skogens avvärkningsvärde utan 
även till dess tillväxtvärde. 

För att förenkla skaderegleringsarbetet böra tabeller uppgöras över hur stor 

procent tillväxtvärdet skall anses utgöra av hela skogsvärdet, d. v. s. av av- 
verkningsvärde och tillväxtvärde tillsammantagna. Dessa tabeller bliva olika 
efter skogsmarkens beskaffenhet och avsättningsförhållandena. Som exempel 
må följande anföras. 
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Tillväxtvärde i & av skogsvärdet. 

| Skogens ålder i år 

Markens beskaffenhet FR | | 
|, "0: | ror | 2011130:11-40: | 50: 1:60; | 70 

God 1501 1060:1" 601 SON RAT IO et NJErS RNE. 5e Mach Sy a/e Elda ten rå GT SENS Oo 
NIGHElSöd sets 100;| 106 | 100] "851 4611 22.) "6: ) Do 
(SEE RASEN EN RE AN 100 I 100 | 100 | 100] 92 | 51 | 21 | 0 

Om man t. ex. antar, att 40-årig skog på god skogsmark brunnit, och att 
därvid skogens avverkningsvärde minskats med 50 &, blir skaderegleringen 
följande. 

Skadeprocenten utgör för förstört tillväxtvärde ............ UN FA 
för kförstört avverkningsyarde (50 26: av. 70R2)EEreE BE FÅ 

tillsammans 62 

Alltså blir skadeersättningen 62 & av 50 kronor eller 31 kronor per har. 
5) När ung skog brinner, förstöres dess tillväxtvärde, som, såsom framgår 

av den anförda tabellen, kan utgöra en hög procent, ända till 100, av sko- 
gens hela värde. Då blir alltså skadeprocenten alltid hög, och skadeersätt- 
ningen närmar sig eller uppgår till 50 kronor per har. 

När gammal skog brinner, förstöres visserligen även dess tillväxtvärde. Men 
detta utgör endast en liten procent av hela skogsvärdet eller är kanske noll. 

Avverkningsvärdet minskas visserligen men vanligen obetydligt. Skadepro- 
centen blir därför låg, kanske 10 å 20 &, och alltså skadeersättningen även 

låg, kanske 5 å 10 kronor per har. 
Då nu premien är lika för ung och gammal skog, får alltså den gamla 

skogen bära en del av kostnaden för den unga skogens försäkring. Detta 
förhållande har i det föregående framhållits och motiverats. 

Emellertid bör det måhända tagas i övervägande, om eji den obligatoriska 
försäkringen lämpligen borde ingå ännu ett moment, som medför någon ök- 

ning av den skadeersättning, som skall utgå vid mogen skogs brand. 
När skog brinner, förstöres icke blott skogens tillväxtvärde och en del av 

dess avverkningsvärde, utan även det värde, som dess fröbarhet har för åter- 
växten. Om det är ung skog som brunnit, så får skogsägaren en jämförelse- 
vis hög skadeersättning, med vilken han kan bestrida kulturkostnaden. Men 
om det är äldre skog som brunnit, är skadeersättningen i regel ringa och 
otillräcklig för kulturkostnaden. Visserligen lämnar den inkomst, han då får 
genom skogens avverkning efter branden, honom medel att bestrida kultur- 
kostnaden. Men det skulle helt säkert vara av värde, om han genom för- 

säkringen bleve berättigad till visst bidrag till kulturkostnaden. 
I anslutning till det nu sagda kan man tänka sig, att den obligatoriska 

försäkringen så ordnas, att utöver den skadeersättning, som omförmäles i 4), 

skall 1 visst fall utgå bidrag till kulturkostnaden efter branden. 
Sådant bidrag skulle utgå, endast när det befinnes, att 1 skogen före bran- 

den funnits lämpliga fröträd, och att återväxten genom branden uppenbarligen 
äventyrats. 

För att ej denna utvidgning av försäkringen må medföra för stor höjning 
av premien, bör den inskränkning göras, att dylikt bidrag utgår endast när 
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skadeprocenten enligt 4) icke uppgår till 50 2; och endast med sådant belopp, 
att detsamma tillsammans med skadeersättningen enligt 4) uppgår till 25 kronor. 

Till täckande av kostnaden för dessa bidrag torde de förut beräknade pre- 
mierna behöva höjas till 2 1/> och 31/7; öre per har. 

6) Om den obligatoriska försäkringen ordnas efter nu antydda riktlinjer, 
blir dess handhavande synnerligen enkelt och kräver endast inrättande av en 
skaderegleringsbyrå, bestående av en föreståndare med skrivbiträde. Under 
den torra årstiden, då skogseldar uppkomma, kan föreståndaren behöva enga- 
gera sakkunnig hjälp vid regleringsarbetena. Å andra sidan lär hans arbets- 
kraft icke bliva helt upptagen under andra tider på året. 

Byrån kommer icke att .få någon medelförvaltning. Avgifterna, som upp- 
tagas i samband med kronouppbörden och inlevereras till statskontoret, föras 
av statskontoret på försäkringsanstaltens konto liksom även byråns utgifter för 

skador och omkostnader. 
7) Genom den obligatoriska försäkringen vinnas följande stora fördelar för 

landets skogshushållning. 
a) I gällande lag stadgas skyldighet för skogsägare att efter avverkning, 

som ej förorsakas av skogsbrand, sörja för skogens återväxt. 
Sådan skyldighet finns alltså icke ifråga om brandskadade områden, icke 

ens om det är äldre skog som brunnit, vars avverkningsvärde efter branden 

varit avsevärt. 
Genom försäkringen möjliggöres det att stadga skyldighet att sörja för åter- 

växt även på brandskadade områden. Är det ung skog som brunnit, täcker 
skadeersättningen hela eller åtminstone större delen av kulturkostnaden. Har 
äldre skog brunnit och förutsättningarna för naturlig självföryngring förstörts 
genom branden, räcker visserligen i allmänhet skadeersättningen för förstört 
skogsvärde icke till kulturkostnaden. Skyldighet att sörja för återväxt kan 
likväl stadgas även för detta fall, enär kulturkostnaden då kan, liksom vid 
annan avverkning, täckas genom inkomsten av avverkning efter branden. In- 
föres fröbarhetsförsäkringen enligt 5), ökas bidraget till kulturkostnaden efter 

mogen skogs brand. 
Försäkringen förhindrar alltså, att landets produktiva skogsareal förminskas 

genom brand. 
b) Skogens belåningsvärde stiger, därigenom att skogens återväxt tryggas. 
Den ökade säkerhet, som inteckning i skogen får genom försäkringen, 

minskar den låneränta, skogsägaren behöver betala — en minskning, som bör 
mer än uppväga kostnaden för försäkringen. 

Då skogsägaren får större möjlighet att få belåna sin skog, minskas frestel- 
sen för honom att i förtid avverka skogen och ökas hans benägenhet och 

förmåga att göra nyplanteringar. 
c) Genom den obligatoriska försäkringen vinnes en bred bas, på vilken en 

frivillig försäkring kan byggas till billigare premier än eljest vore möjligt. 
d) Eventuellt överskott på försäkringsverksamheten kan, i den mån det icke 

bör reserveras för bildande av reservfond, användas till skyddsåtgärder mot 
skogsbrand såsom byggande av brandtorn, anskaffande av brandredskap m. m. 

Även kostnader för militärs användande synas böra bestridas av försäkrings- 

anstalten. 
8) Den obligatoriska försäkringen behöver emellertid kunna kompletteras 

medelst frivillig försäkring. 
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Denna bör överlämnas åt de enskilda försäkringsanstalterna, varvid likväl 

staten bör stödja den genom att i stor utsträckning bevilja återförsäkring. 
Därigenom att staten har den obligatoriska försäkringen, har den möjlighet 

att bjuda återförsäkring av den frivilliga försäkringen efter en billigare tariff 
än eljest vore möjligt. Om staten för billiga fasta premier övertager t. ex. 
intill 80 & av varje frivillig försäkring, synes det vara att vänta, att enskilda 
brandförsäkringsbolag, särskilt läns- och större häradsbolag, skola intressera 

sig för att bjuda sina delägare tillfälle till frivillig skogsbrandförsäkring. 
Därigenom att staten endast såsom återförsäkrare tager befattning med den 

frivilliga skogsbrandförsäkringen, slipper staten ifrån premieuppbörden och 
överhuvud taget från varje förhandling med försäkringstagare annat än vid 
skaderegleringarna. På så vis behöver ej heller statens hjälp åt den frivilliga 
försäkringen medföra någon större förvaltningsapparat. 

Vid mindre skador kan staten överlåta regleringen åt den enskilda anstalten. 
På så sätt slipper staten ifrån régleringsarbetet även för en del av den 
obligatoriska försäkringens skador, nämligen de mindre skadorna å skog, som 
även är frivilligt försäkrad. Vid större skador måste statens värderingsman 
deltaga i bestämmandet av den ersättning, som den frivilliga försäkringen 
skall medföra. Men detta innebär icke någon större ökning av hans arbete, 

enär han i allt fall skall reglera skadan för den obligatoriska försäkringen. 

L 3 

Cd 

På grund av vad som ovan anförts, finner försäkringsinspektionen det sanno- 
likt, att skogsbrandförsäkringen kan ordnas endast genom införande av obliga- 
torisk försäkring i en statsanstalt. Då detta försvåras, om en enskild skogs- 
brandförsäkringsanstalt erhållit koncession och börjat sin verksamhet, hemstäl- 
ler försäkringsinspektionen, under förutsättning att en utredning av statens 
ställning till skogsbrandförsäkringen snarast möjligt kommer till stånd, i under- 
dånighet, att den föreliggande ansökningen icke för närvarande bifalles. 

Skulle Eders Kungl. Maj:t icke anse lämpligt att förordna om sådan utred- 
ning eller finna, att frågan om det nya bolagets koncession bör avgöras utan 
hänsyn till densamma, får försäkringsinspektionen meddela, att, sedan de 
ändringar gjorts i bolagsordningen, som omförmälas 1 bifogade skrivelse från 
stiftarna, försäkringsinspektionen icke har något att erinra mot bolagsordningen. 

Stockholm den 2 mars 1915. 

Underdånigst 

BIG ENUORIN 

S. VON FRIESEN E. MARTIN S. STAEL VON HOLSTEIN. > 



Norskt skogsbruk 

sådant det framträdde å jubileumsutställningen 1914. 

Av ERIK HEDEMANN-GADE. 

På ömse sidor Frognerbäcken invid den välbekanta Frognergården hade 
norrmännen timrat sin utställningsstad. Ett idealiskt läge 1 sanning med na- 

turligt kuperad terräng, forsande vatten, skogklädda kullar och storslagna om- 
givningar! Kommer därtill ett gott utrymme, och man kan förstå, att utställ- 

ningens ledande män med odelad glädje kunnat hängiva sig åt sin uppgift. 

Icke minst gäller detta skogsavdelningen. För svenska utställningsstyrelser 

bör det vara ett observandum et memorandum att erfara vilket utrymme, som 

anvisats skogssektionen. Stora skogshallen t. ex. upptog över 1,000 kv.-meters 

golvyta, och terrängen däromkring icke mindre än 3 hektar. Det är annat 
det än att endast disponera ett hörn av en landtbruksmötesplats eller en flik 
av ett nöjesfält bland karuseller och korvpaviljonger! Att denna terräng där- 

till intog en mycket dominerande plats, var givetvis mera naturens än veder- 

börande arkitekts förtjänst, men så medförde också dess utnyttjande desto 
större ansvar för vederbörande. 

Först som sist måste erkännas, att skogsutställningen lyckats utomordentligt 
väl. Envar besökande, fackman som lekman, blev säkerligen angenämt be- 

rörd av den friska fläkt, som förmärktes 1 dess hallar, och genomgick näppe- 
ligen dessa med vanlig utställningstrött likgiltighet. 

Såsom enbart nationell hade utställningen givetvis övervägande intresse för 
norrmännen. Betingelserna för ett rationellt skogsbruk äro emellertid ganska 

enahanda på ömse sidor Kölen, och en framställning av norskt skogsbruk blir på 
denna grund 1 mångt och mycket en bild av vårt eget. 

Av denna anledning och då utställningen dessutom bjöd på åtskilliga ny- 

heter, torde en kortare skildring av de från svensk synpunkt intressantare de- 
larna av densamma här vara på sin plats; detta delvis som komplettering av 

professor SCHOTTES orienterande beskrivning av utställningen i h. 8—9 av 
»Skogen» 1914. Liksom i denna skola vi då börja med 
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Statens skogsvae&sens utstilling. 

Denna, den största av utställningarna, hade uppdelats på en flerfald avdel- 
ningar, vilka var för sig förberetts av någon speciellt sakkunnig och därpå 

sammanförts av en kommitté under skogdirektör SAXLUNDS ledning. Genom 

Foto av H. Jelstrup. 

Fig. I. Interiör från stora skogshallen. — Tavlan utgör en bild från Rendalens stats- 
almenning. — Vänstra kartan utvisar de olika trädslagens, fjällmarkernas och odlade mar- 

kernas fördelning och kartan till höger statsskogarnas utsträckning. 
Skala för båda I: 500,000. 

denna specialisering hade man vunnit en utomordentlig överskådlighet, och 

statens utställning lämnade på grund härav även vid ett aldrig så flyktigt ut- 
ställningsbesök en för alla klar och lättfattlig framställning av skogsskötseln i 
alla dess vitt skilda delar. Ehuru utställningen sålunda uppfyllde det viktiga 

24 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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Foto av H. Jelstrup. 

Till höger Stenkizers lägre skogsskolas utställning. 

Del av statsskogsutställningen. 
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kravet såsom allmänbildande faktor, gav den dock ett rikt utbyte jämväl vid 
ett grundligare fackstudium. 

Huvudmomentet inne i skogshallen upptogs av fotografier och statistik. 
Vad de förra angår, kan endast beklagas, att de blivit placerade alltför tätt 
och delvis för högt upp under takåsen. En sovring av materialet hade sä- 
kerligen icke skadat, även om en dylik ställt sig svår, ty hur intressanta och 
väl utförda de flesta av de 2—300 bilderna än voro, torde dock högst få 
besökare hava orkat med dem alla. Såsom ett betänkligt fel måste också 
framhållas, att icke, åtminstone de för lekmännen avsedda, fotografierna för- 
setts med någon populärt hållen text. Den stora massan tittar nämligen icke 
i en katalog, och de reflektioner, som ett par upplysande rader kunnat giva 
upphov till, uteblevo därför säkert hos en stor del av utställningspubliken. 

Hur mången skogsintresserad skulle ej hava kunnat vinnas enbart genom 
en kraftig hänvisning till de stora bilderna över Jaderen såsom kal och skog- 
klädd? Och hur mången skogsägare skulle ej satt ökad fart i sin skogskul- 
tur, om de imponerande siffrorna från Kyrrefjords- o. a. planteringar veder- 
börligen trugats på honom? Helt säkert icke så få. 

Innan vi närmare granska de olika avdelningarna, torde några ord om 
norska statsskogsväsendet samt en del statistik vara på sin plats. 

Det norska forstväsendet är av ungt datum, endast något över 50 år gam- 
malt. Sorterande direkt under lantbruksdepartementet administreras det f. n. 
av skogkontoret, som består, förutom av skogdirektören, av 1 skogkonsu- 

lent (byråchef), 1 juridisk konsulent, 8 sekreterare och 3 assistenter. 
Inspektionen handhaves av 3 skoginspektörer (överjägmästare), av vilka 2 

tjänstgöra i skogkontoret, medan skoginspektören för det nordligaste distriktet på 
grund av de svåra kommunikationerna ansetts böra vara bosatt ute å sitt distrikt. 

Förvaltningen handhaves av 28 skogforvaltere, 18 skogassistenter och 478 

skogvogtere; varjämte taxation och skogsindelning utföras av 1 (säger en) 
skogstaxator med assistent, vilka senare sortera direkt under skogkontoret. 

Personalen är, som synes, anmärkningsvärt fåtalig i förhållande till de nära 
900,000 hektar produktiv mark, som den har att förvalta, men förklaras detta 
förhållande delvis av det faktum, att 57 2 av statsskogarna ligga i Finn- 
marken, Tromsö och Nordmarkens amt med ringa värde och obetydlig av- 

kastning. På varje förvaltning i dessa trakter faller exempelvis nära 100,000 
hektar, medan i det söndenfjelske distrikt varje skogforvaltere i medeltal en- 
dast har hand om c:ka 5,800 har.! 

Låtom oss emellertid med ledning av katalogen något närmare skärskåda 
de olika sektionerna å statsavdelningen! 

Medan vi äro inne på sifferuppgifter, torde då först och främst en del av 
de under avdelningen 

Statistik 

utställda tabellerna vara på sin plats. Ur dessa nöja vi oss med att anföra 
följande uppgifter: 

IKRDHets- [Olald SyltanehALL. ossssvseser lass öre 32,298,700 har (41,101,200)” 

» ROUESKOESaregl5 USA BR TV et 0500 sr (21,378,200) 
Av totalarealen utgör den skogklädda ........ 2107 ( 52) 

!' = 17,250 har, om byggdeallm. medräknas. 

> Siffrorna inom parentes angiva motsvarande tal för Sverige år 1912. 
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Statsskogarna utgöra (prod. mark) ............... 898,157 har ( 8,948,000) 
(totalareal) 

ID EVEN PLA CGl5O' TR vedor RE FREE EET NAESSEEE 105398 (0NBOAOe) 

» > (d:0-0 Nordlands ante sea TT OSOMOR LA — 

Statstevirens omedelstorlek =C5A0raranosdan an 32307 70,900) 
Arlig avverkning å statsskogarna: 

TD UNS a RN SE aa EE AS Åva LS 201,000 ( 3,091,748) 
» utsyningsberättigade ............ 102,000 303,000 m3 ( —238,000) 

Med rett-beraknat vardet av ie e ee RR 1,610,000 kr. (13,194,248) 
Nettoutbyte av statsskogsdriften (1913)......... 992,520. >< (19,33 

Bland övriga intressanta uppgifter fästa vi oss vid den över resultatet av 
statens skogsköp. Grafiskt visades här, att utbetalta köpesummor —+ hkulturkost- 
nader + upplupna räntor härå (4 2) uppgingo till 6,496,625 kronor, medan 
dessa skogars nuvarande realisationsvärde + erhållen avkastning jämte räntor 
belöpte sig till 8,607,609 kronor. Statens vinst skulle alltså vara 2,110,983 
kronor. Anmärkas bör emellertid, dels att dylika skogar i Norge äro alldeles 
skattefria såväl till stat som kommun (därav en förklaring till den på många 
håll förefintliga animositeten mot statsförvärv av skogsmark), dels att kostna- 
derna för förvaltning, såsom svårbestämd, ej heller påförts utgifterna. Men 
ändamålet helgar medlen, och facit torde under alla omständigheter hava bli- 

vit anmärkningsvärt god. 
Statistiken kompletterades av ett flertal kartor, grafiska framställningar 0. s. V., 

allt visande att på denna del av statsskogsutställningen nedlagts ett högst be- 

tydande arbete. 

Fröklängning och sådd 

framställdes genom fotografier, kottar med utklängt frö systematiskt ordnade 
efter olika landsdelar och olika höjd över havet, en klängstuga i drift samt 
en modell av statens klängningsanstalt vid Hamar. Denna senare, som upp- 

fördes 1895, har för oss sitt speciella intresse därigenom, att den tjänstgjort 
som grundmodell för flera av våra skogsvårdsstyrelsers fröklängningsanstalter. 

Den ursprungliga ritningen är f. ö. utförd av en svensk. 

Plantskolor, plantering och hägnader 

hade inrangerats i en särskild avdelning. Då, som nämnts, varje avdelning 
ordnats av olika personer, framgår av denna specialisering av resp. sådd och 

plantering, huru minutiöst hela statsutställningen förberetts. 
Av katalogen inhämta vi, att det å statsskogarna finnes icke mindre än 7 

handelsplantskolor och 27 revirplantskolor, vilka tillsammans leverera mellan 

5—6 miljoner plantor årligen. Plantering är den vanligaste kulturmetoden i 
Norge beroende väl till stor del därpå, att man där insett, att skogarna först 
och främst böra skötas med hänsyn till naturlig föryngring. Såsom en följd 
härav har nämligen den mesta kulturen fått form av hjälpkultur. 

Massor av fotografier, förstorade ända till format c:a 12 X 7 dm., åskåd- 
liggjorde resultat av planteringar, alla närmare beskrivna i specialkatalogen. 
Såsom prov på dennas utförlighet och som prov i övrigt på utmärkt växtlig- 

het kan anföras: 
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»B: 5. Ullensaker statsalmenning 220 m. o. h. Granplantning, 42 aar. Antal trer pr. 
ha. 1660. Kubikmasse pr. ha. 421 m”, stammegrundflatesum ved 1,3 m.: 47,38 m”. Mid- 

deldiameter 19 cm., middelhoide 17,5; m., middeltilvekst 10,03 m” pr. ha. Aarlig lopende 
tilvekst 14,02 m? pr. ha. Tilvekstprocent 3,32.» 

ÅA denna avdelning funnos vidare 9 st. provstammar tagna å samma bonitet 

av de högsta träden från en 24-årig plantering. En analys av dessa visade 
med avseende å höjdtillväxten följande resultat: 

JAOG OSP TATT VASS LAR deckare se ad ae Ra 14,6 meter hög 
SATSA SANN rm NM elekase sork bar HANS » 

SIM HUT 2 Geo Eb be EAA RR RR TRE FIS 

IN OTSKGR OTIS oder nets Er dad ste s sees vs 10,5 , 
IV GITTINUES Ted ARS SRA oe anala daler a 1055 » » 

INKGTS IG Te GR RT a a mr aa dad 9,4 > 
NUTS OT OT ENE SAR EE AA Ma STR » 
(ESD TAS RNA äpple ua fa Sad js AR 

Foto av H. Jelstrup. 

Fig. 3. Flottningsväsendets paviljong. I förgrunden rundvirke för statsskogarna och ett 
timmerlass. Däremellan hägnadstyper uppsatta i följd allt efter kostnad. 

Olika hägnadstyper funnos uppsatta i sluttningen bakom skogshallen, och 

visades här 9 olika typer, placerade efter kostnad, allt från de billigaste, 
stenhägnad å 20 öre metern (som synes längst till vänster å fig. 3) till vanlig 
gärdesgård å 33 öre metern. Tilltalande och för stenrika trakter säkerligen 

bäst tänkbara hägnad var en kombinerad sten- och järntrådshägnad. Dylik 
uppföres å en c:a 50 cm. hög stenfot, i vilken på 3—5 meters avstånd 65 
cm. höga järnstänger nedborras (6 cm.) och fastsättas med cement eller sva- 
vel. Mellan stängerna spännas 4 st. järntrådar. Med material ansågs denna 

hägnad ej gå på mer än c:a 22 öre metern. 
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Beträffande 
dikning 

upplystes, att å statsskogarna årligen grävas c:a 300,000 meter diken. Ur 
utställningsteknisk synpunkt sett var utan tvivel denna sektion en av de bästa 

å statsavdelningen. Charmanta 
fotografier visade genomgående 
serier, hur myr bildas, var man 
bör dika, "dilestyper O-09ssnye 
samt slutligen resultat av dikning. 
Instruktiva stamgenomskärningar 
med av dikning förorsakad till- 
växtokning . (fran 27 tillörsto 

till 175 O til TE procentioNskv) 
kompletterade utställningen. Nå- 

got mera text under planscherna 
hade emellertid här, som på 
många andra ställen, endast kun- 
nat ytterligare höja utställningens 
värde. 

Nästa avdelning åskådliggjorde 

gallring, naturlig föryngring 
och beståndsvård. 

Fig. 4. Dikningens betydelse. Bilden hämtad ur 
»Skogsaken», det norske skogselskaps å utställnin- Såsom tidigare nämnts, skötas 

gen utdelade instruktiva planschverk. de norska statsskogarna med na- 

turlig föryngring som mål. I 
regel användas vid föryngringen små hyggen, och de vanligaste avverknings- 
formerna äro blädning och luckhuggning. 

Då en dylik avverkningsform förutsätter, fordrar och sålunda å priori leder 
till en mycket intensiv beståndsbehandling, var det ej ägnat att förvåna, att 
här vackra prov på beståndsvård skulle företes. Men det syntes mig, som 
om även ett mindre rikligt material hade kunnat verka övertygande. För en 
fackman var det emellertid odelat intressant att studera resultaten av de gjorda 
huggningarna, och man fick ett bestämt intryck av, att det å norska stats- 
skogarna icke blott strävats efter utan också genomförts beståndsvård och själv- 
förvngring. Ett nytt bevis för att människan kan, vad hon vill. Och ett ut- 
märkt bevis även för, att många av de svenska kollegerna skulle hava gott 
av att uppöva sin viljekraft en smula. 

Den för den stora allmänheten lättfattligaste delen av statsutställningen ut- 
gjorde utan tvivel avdelningen 

»Skogsdrift>. 

Oo Ehuru i Norge det mesta kronoskogsvirket säljes å rot, framgick av utställ- 
ningen, att betydande mängder avverkas och drivas av skogsförvaltningarna. 

En .vällyckad serie fotografier åskådliggjorde alla faser av en drivning, och 
man måste endast beklaga, att densamma fått en så hopträngd plats. Upp- 
satt på ett lämpligare sätt hade den med säkerhet förorsakat en ständig stag- 

nation i den passerande folkströmmen. 
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Foto av A. P. Moe. 

Ö Fig. 5. Urgammal koja från Elverums prestegaardsskog. 

Foto av A. P. Moe. 

Fig. 6. Äldre ugnskoja med stall från Elverums prestegaardsskog. 

Utom av drivning och därmed sammanhängande saker fanns en serie flott- 
ningsbilder tagna från Mo och Sydvaranger, där skogsstaten jämväl ombesörjer 
flottningen av virket. 

Av instruktiva bildserier må vidare nämnas de av olika kojtyper (se fig. 5 
—8). Av allt att döma hava vi svenskar åtskilligt att härvidlag lära av gran- 

narna på andra sidan Kölen, speciellt i fråga om de för skogspersonalen av- 

sedda kojorna. Då frågan om dessas förbättrande står på dagordningen, torde 
bifogade bilder (fig. 9 och 10) vara av intresse. De norska skogsmännen 
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Fig. 8. Bakkens flyttbara koja. Foto av A. P. Moe. 

äro i sanning att gratulera till att under sina förrättningar få bo under så 

drägliga förhållanden. Utan tvivel återspeglas detta i arbetsintensiteten, ty 
omsorg om personalen medför, som bekant, omsorg om skogarna. 

Statens sågverksrörelse 

demonstrerades genom utställda modeller. — I förbigående kan nämnas, att 
norska staten anlagt, förutom ett flertal husbehovssågar, jämväl tvenne större 

sågverk, av vilka det vid Revelen i Mo årligen förädlar mellan 135—20,000 
stock. Anläggningen har kostat c:a 80,000 kronor, men är också försedd 

med alla moderna träförädlingsmaskiner. 
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Foto av Agnar Barth. 

Fig. 9. Skogsstuga i Ror och Langvand statsskog i Namdalseidet. 
Uppförd för 500 kr. 

Foto av H. G. Störe. 

Fig. 10. Skogsstuga vid Snerten å Rendalens statsalmenning. Uppförd 1867. 

Av återstående avdelningar förtjänar särskilt framhållas 

skogstaxaltionens utställning. 

Bilder över arbetet i skog och mark, prov på kartor, stamanalyser, prov- 
"ytor m. m. samt massor av trädgenomskärningar lämnade en god inblick i 
denna del av den forstliga verksamheten. 

Anmärkningsvärda äro de svårigheter, som en juste uppmätning av själva 

marken vålla i Norge. På grund av den så gott som överallt starkt kuperade 

terrängen måste all markmätning ske med teodolit, och detta arbete är på 

grund härav betydligt mera krävande, än vad fallet är med skogsmätningar 
hos oss. 
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Givet är, att jämväl taxering under nu nämnda förhållanden ställer sig syn- 
nerligen svår och envar, som turistat i Norge, har säkerligen mången gång 
undrat, hur en dylik över huvud taget kan verkställas. Av bilderna framgick 
emellertid, att man löst problemet på mångahanda sätt. Bl. a. genom att 
från motsatt dalsida medelst kikare räkna timmerträden ! 

Med tillfredsställelse konstaterades, att »Jonssons metod» numera användes 
jämväl vid de norska statstaxeringarna. 

Beträffande tillväxtundersökning, avverkningsberäkning o. d. syntes mera pri- 
mitiva metoder användas. De utställda skogshushållningsplanerna voro jämväl 
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Fig. 11. Grafisk framställning av 5 m.x23 cm:s träds genomsnittsliga ålder på god mark 
å olika breddgrader och h. ö. h. Den nedre kurvan = 50—-60-åriga träd. De fyra övriga 

resp. 60—70, 70—100, 100—130 och 130— 160-åriga. 

mycket summariskt upprättade. I hushållningsplanen angavs endast den vwir- 
kesmassa, som årligen borde avverkas, och lämnades åt revirförvaltarna att 

efter eget skön uttaga denna — ett arbete, som givetvis i många fall måste 
ställa sig synnerligen besvärligt 1 fullkomlig saknad av alla uppgifter över, hur 
vederbörande taxator tänkt sig huggningarnas gång och styrka i de olika be- 
stånden. Men å andra sidan måste medgivas, att en dylik hushållningsplan 
lämnar skogsförvaltningen en angenäm befrielse från schablonmässighet och 
på allt sätt måste sporra till initiativ och — framför allt — till egna ingå- 
ende undersökningar 1 skogen. 



NORSKT SKUGSBRUK. 379 

Huvudparten å skogstaxationens utställning upptogs av en större samling 
systematiskt insamlade stamgenomskärningar av träd hållande minsta battens- 
dimension (23 cm. på 5 meter). Proven avsågos visa normalt utvuxna träds 
tillstånd å olika boniteter inom skilda delar av landet. Enligt uppgift, som 
benäget ställts till mitt förfogande, gav undersökningen omstående schema- 
tiskt framställda resultat över ålder å dylika träd på olika breddgrader vid 
varierande höjd över havet (fig. 11). 

Ja, härmed äro huvuddragen av den rikhaltiga statsutställningen angivna! 

Innan vi lämna denna, måste vi dock ägna en blick åt den del av statens 
skogsvesenses utställning, som synes å fig. 3. Det närmaste, vi se här, är 
enligt katalogen: »et almindelig lass svilletommer fra Rendalens statsalmenning 
oplesset paa en gjetdoning.» 

Ärade läsare! Möjligen är du till den grad fackman, att du anser en dy- 
lik sak löjlig på en utställning. Häpna då, när jag lugnt påstår, att just detta 
timmerlass i all sin enkelhet ej blott var bästa beviset på skogsstatsutställ- 
ningens fullödighet, utan t. o. m. måste anses som ett mycket värdefullt ut- 
ställningsföremål å densamma. Det låter kanske barockt detta, men den, 
som gett sig tid att under några timmar iakttaga profanum vulgus studier å ett 
utställningsfält, den inser också, vilket ovärderligt värde just sådana saker som 
t. ex. ett timmerlass hava i upplysningens och folkbildningens tjänst. Och det är 
väl för att främja dessa utställningar huvudsakligen äro till! — Må våra egna 
skogsutställningskommissarier lägga detta på minnet och för framtiden ej kon- 
centrera sig enbart på saker, som kunna imponera på hrr fackmän. 

Bakom timmerlasset fanns ett annat, jämväl det synnerligen väl funnet, folk- 
bildande utställningsföremål, bestående av tvenne naturligt placerade stubbar, 
om vilka anslag gav vid handen, att de voro värda resp. 60 och 20 öre 
styck — värden, som skogsägaren genom slarvig fällning följaktligen gått för- 
lustig. Även dessa försvarade sin plats på ett utmärkt sätt. 

Å bilden se vi vidare en samling timmer. Dessa utgjordes av diverse rund- 
virke från Solör—Romerikes skogforvaltning, upptagande prov allt ifrån grova 
spiror ner till »hakeskaft> och »kappersperrer». De senare, som höllo den 
anspråkslösa längden av 12 hol. fot och beräknades innehålla o,oo4 m3, be- 
talades i Kristiania med 8 öre pr styck eller 20 kr. brutto pr kbm. Hake- 
skaften (26 hol. fot, med minst 1 tum i topp) beräknades innehålla o,o13 m3 

och lämnade icke mindre än 35,40 kr. brutto pr kbm. Imponerande siffror 
1 sanning! 

Intressant hade varit att få se nettot pr kbm. uträknat, framförallt för att 
därigenom få åskådliggjort de grövre dimensionernas större värde framför de 
smärres. Som det nu var, ställde sig nog mången skogsägare fundersam an- 
gående lämpligheten av att spara skog, när han läst de utsatta bruttopriserna, 

enligt vilka småvirket i flera fall syntes mera värt pr kbm. än de grövsta 
spirorna. Men å andra sidan kan man vara säker om, att han för framtiden 
kommer att tillvarataga sitt gallringsvirke, och med dez propagandan som mål 
måste de utställda proven anses hava fyllt sin mission. 

I samband med omnämnandet av dessa virkesprov från Solör—Romerikes 
skogforvaltning förtjänar anföras följande statistiska uppgifter angående utbytet 
från de under denna förvaltning stående till »oplysningsvaesendets fond» hö- 
rande skogarna under senaste 6 ären. 
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Avverkn. Utbyte 
Mess pr hektar pr hektar 

m? kr. 

IÖOMEERÖO VA Mirre Nerd AA ALE 1,48 12,87 

I B/S OJ OO FIFS NAS ET SRA ER bee ARBE 3,70 20,45 

I SLE HOYG fört 11 Kr AYRRETESET ANAR SS Sa, SR rar fr 1,94 19,34 

TOTO=T IT | 2 SNS NMS ck sek Aase 2,71 25,08 

LON rn TR Rn SA AS Sd GE DRAG DAG 3,74 SID 
HOME rer! Br LÄSK SKAR SRS SLS AN SR gl 4,12 36,64 

Även detta siffror som tala. 
Men vi måste lämna statens skogsve&sende, ty jämväl 1 övrigt bjöd utställ- 

ningen på högst sevärda saker. 

Bland enskilda utställare möter oss först och främst 

det norske Skogselskap 

med alla dess underavdelningar, de i resp. amt fungerande amtskogselskaperna. 

Foto av H. Jelstrup. 

Fig. 12. Det Norske Skogselskaps stora fonddekoration. Till höger en del av Bergens 
amtsskogselskaps utställning. 

Ifraågavarande sällskap, Som stiftades 1898, har kunnat glädja sig åt ett stor- 
artat uppsving. F. n. uppgår medlemsantalet till över 12,000. Dess uppgift 
är att främja den privata skogsskötseln. För detta ändamål arbetar föreningen 

på en mängd underavdelningar, de ovannämnda amtskogselskapen, vilka när- 
mast motsvara våra skogsvårdsstyrelser. Varje amtskogselskap har hos sig an- 

ställd en amtskogmestere och i vissa fall dessutom skogligt utbildade assistenter. 
Alla dessa funktionärer äro fullt upptagna med att tillmötesgå skogsägarnas 
krav på vägledning i skogsskörtsel. 

Skogselskapet åtnjuter statsbidrag (f. n. 130,000 kronor) samt uppehålles 
f. ö. genom privata bidrag. Dess piggt redigerade månadsskrift » Tidskrift for 
skogbruk» rekommenderas alla intresserade skogsmän, ej minst på grund av 

sin prisbillighet (2 kr.). 
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Det skulle föra för långt att här skildra alla amtskogselskapens utställningar, 
vilka i det stora hela f. ö. voro ganska ensartade och av huvudsakligt intresse 
för dem, som äro närmare initierade 1 norska skogsförhållanden. 

Vi vilja i stället något grundligare skärskåda tvänne av de större av dessa 
utställningar, de från Bergens och Hedemarkens amt. 

Bergens amtskogselskap 

åskådliggjorde resultaten av sin verksamhet huvudsakligen genom grafiska fram- 
ställningar. Av dessa framgick bl. a., att sällskapet, som år 1901 hade an- 
lagt c:a 800 har fredskogsfält, år t913 kunnat inregistrera icke mindre än 
4,000 har dylika. Fotografier från äldre planteringar, stamgenomskärningar 
m. m. gåvo vid handen, att amtet gynnas av synnerligen fördelaktiga växt- 
förhållanden. De anlagda fredskogsfälten torde därför inom 50—70 år komma 
att producera avsevärda virkesmängder och de skogsägare, som upplåtit sin 
mark för dylika, komma säkerligen icke att ångra sig. Fälten i fråga kulti- 
veras och hägnas helt och hållet på sällskapets bekostnad (liksom i övriga 
amt), och vederbörande markägare får endast förbinda sig att icke avverka 
annat än efter utsyning. Han har dock rättighet att efter vissa år lösa till- 
baka fälten efter den kostnad, sällskapet lagt ner på desamma. 

Att sällskapet även i övrigt energiskt verkar för skogskultur framgick därav, 
att till år 1913 inalles utdelats icke mindre än 35 mill. plantor och goo km. 
hägnadsmaterial. 

Av stort intresse voro de från sällskapets försöksstation utställda resultaten 

angående tallens frösättning år 1912, groningskurvor av barrträdsfrö från olika 
höjder över havet m. m. 

Rörande den förstnämnda undersökningen förtjänar framhållas, att den givit 

det, hittillsvarande erfarenhet motsägande, resultat, att tallfröets storlek växer 

med nordlig breddgrad. Möjligt är ju, att beståndens ringa slutenhet med 
därav följande rikligare belysning är orsaken till detta förhållande i Norge, 
eller att lokala förhållanden spelat in vid undersökningen, som f. ö. endast 
hänför sig till fröåret 1912. Igångsatta ytterligare undersökningar torde emel- 
lertid lämna svar på dessa frågor. 

Fjällskogen och de långt norrut belägna skogarnas ringa förmåga att pro- 
ducera dugligt frö framgick av den grafiska framställning, som återfinnes å 
HÖRTS 

En annan undersökning gällde variation å kottar, frö, plantor därav o. s. v. 
från tallträd j olika höjdlägen vid samma breddgrad. Resultatet belyses när- 
mare av kurvorna å fig. 14. Anmärkningsvärd är särskilt den starka sänk- 
ningen i gronings- och plantprocenten för 600o:metershöjden jämförd med 
550:metershöjden. ”Tydligtvis ligger skoggränsen strax ovan förstnämnda höjd. 

Hedemarkens amtskogselskap 

hade en synnerligen instruktiv och väl ordnad utställning, som gav en ut- 
märkt inblick i detta amts alla skogliga förhållanden. Amtet ligger som be- 
kant i jämnhöjd med Värmland och utgör ett av de skogrikare i Norge. 

! En närmare redogörelse för dessa undersökningar finnes införd i häfte 6, 1914, Tidskr. 
for skogbruk: »Furuens frosetning under ugunstige livsvilkaar» av OSCAR HAGEM. 
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Fig. 14. A4 = groningsprocent; £ = plantprocent; C = volym av 100 st. 1-åriga 
plantor; OD = antal plantor på 1 liter kott. 

Av utställda markprofiler, som voro överlägset väl utförda, framgick, vilka 
goda marker amtet har att bjuda på. Profilerna, som voro c:a 1 meter djupa 

och Jika' breda, avslutades, dels med naturliga markbetäckningen in över hela 

montern, dels med fotografier från resp. bestånd. 
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A karta i skala I: 1c0,000 hade efter detaljmätningar inlagts trädslagens 

fördelning inom amtet. En annan karta visade amtets 16 brandtorn och de- 
ras vaktområden, en tredje tallspinnarens härjningar i Elverum 1902—1903 
OEKS. Vv. 

Å en häradskarta hade samtliga linjer från en för några år sedan påbörjad 
linjetaxering inlagts. På grund av dalgångarnas många riktningar hade linjerna 
icke kunnat läggas i någon viss genomgående riktning såsom t. ex. vid för- 
sökstaxeringen i Värmland, utan hade sträckningen fått ändras allt efter höj- 

derna. Vad själva taxeringen beträffar, var den ursprungligen avsedd att 
omfatta hela amtet, men av flera anledningar avbröts den, sedan ett par hä- 
rader färdigtaxerats. 

Såsom särskilt förtjänstfullt å denna utställning måste framhållas, att samt- 
liga utställda fotografier försetts med text. 

Beklagas måste att amtskogselskapen icke anordnat sina utställningar efter 
en gemensam plan. Det gedigna arbete, som nu kunde spåras bakom en- 

Foto av H. Jelstrup. 

Fig..15. Nordlands amts tvänne skogselskaps utställningar. 

var av dessa, hade eljest med säkerhet kunnat åstadkomma en synnerligen 

värdefull helhetsbild av norskt privatskogsbruk. Som det nu var, torde de 

ganska ensartade utställningarna hava verkat tröttande på den stora allmän- 
heten och därför icke ägnats det intresse, som de mer än väl voro värda. 

Flera av amtskogselskapen hade stora delar av sina utställningar ute i det 
fria. Vi återkomma emellertid härtill längre fram och vilja, innan vi lämna 
skogshallen, i stället först taga tvenne säregna enskilda utställningar därstädes 
i närmare skärskådande. Vi göra det så mycket lättare, som trängseln fram- 
för de blygsamma montrerna i fråga är mycket minimal. Särskilt gäller detta 
utställningen från 

den forstlige Forsoksstation paa Solberg i Loiten 

beroende utan tvivel på, att endast fackmän och de, som observerat »res- , 

premie»-skylten, gåvo sig tid att närmare studera densamma. 
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Att denna utställning inrangerats bland de enskilda, förefaller oss svenskar 
egendomligt. Norge äger emellertid ännu icke någon statens skogsförsöks- 
anstalt. Frågan om inrättandet av en dylik har visserligen länge stått på 
dagordningen, men, alla röster till trots, jämnt och ständigt uppskjutits. Då 
de norska skogarnas målsmän emellertid insågo, att var dag, som förflöt utan 
att försök planlades, var dyrbar, och då statsmakterna tvekade, upprättades år 
1908 på enskilt initiativ försöksstationen på Solberg. 

Det är den kände skogsmannen TuHv. Krer, som äran härav tillkommer. 

Och han har ej blott sörjt för, att försöksstationen kom till stånd, utan också 

sett till, att den fått fortfara. Efter allt att döma arbetar denna försöksan- 
stalt en miniature på ett synnerligen målmedvetet sätt, och ehuru några egent- 
liga resultat ännu ej kunnat ernås, visar dock de från densamma publicerade 
meddelandena, att man bedriver studierna därstädes efter en arbetsplan, som 

snart torde lämna det praktiska skogsbruket värdefulla vinkar. 
Utom av sistnämnda publikationer framgick jämväl av de utställda fotogra- 

fierna att verksamheten bedrives med energi och intresse. Särskilt syntes om- 
fattande försök hava gjorts med gallringar och olika slag av föryngringshugg- 

ningar. Anmärkningsvärt var att så många vackra resultat av de senare redan 
kunnat påvisas. Även om detta delvis torde bero på, att provytorna kunnat 

förläggas i tidigare genomhuggna bestånd, voro dock de fotograferade för- 

yngringarna av så präktig beskaffenhet, att t. o. m. den mest skeptiska borde 
hava kunnat överbevisas, att naturlig föryngring kan erhållas även på nordliga 
breddgrader, blott man vet att med förstånd hantera yxan. 

Den andra enskilda »utställning», som vi vilja dröja vid är den tavla, som 

i drastisk form åskådliggjorde 

Det norske giensidige Skogbrandforsikringsselskaps 

verksamhet. 
Medan vi i Sverige endast stå på det allra första försöksstadiet i kampen 

mot skogens värsta fiende, elden, har man i Norge ej blott vidtagit kraftiga 

och effektiva försvarsåtgärder mot denne allhärjare, utan jämväl sörjt för att 

medel skola stå skogsägarna till buds att få skador ersatta. För detta senare 

mål verkar ovannämnda sällskap. 
Då frågan om skogsbrandförsäkring f. n. är synnerligen aktuell hos oss, 

torde några upplysningar om detta bolags verksamhet vara på sin plats. 

Av den på utställningen utdelade broschyren samt av uppgifter, benäget 
meddelade från sällskapets huvudkontor, har inhämtats, att frågan om skogs- 
brandförsäkring i Norge varit lika länge under diskussion som hos oss, men 

liksom här ständigt utan positiva resultat. Efter diverse kommittéutredningar, 

lagförslag o. d. togs så äntligen 1911 ett enskilt initiativ till densammas lös- 

ning. Teckningslistor utsändes, och redan i februari 1912 kunde initiativ- 

tagarna glädja sig åt, att minimiförsäkringssumman, 30 millioner, hade tecknats 

OCK att som entoljd av detta ert bolag med ovanstående namn kunde bildas. 

Bolaget eller sällskapet är byggt på ömsesidighetsprincipen och sålunda på 

intet sätt spekulativt anlagt. Allt överskott lägges till en reservfond, som 

skall verka reglerande, så att premierna kunna hållas jämna. Reservfonden, 

som är medlemmarnas gemensamma egendom, uppgår f. n. till 175,000 kr. 

Premien är nu i regel 1,25 kr. pro mille i härader med skogsbrandregler och 

Tage se jOO TRNNE KN ÖNA 
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Försäkringssällskapet ersätter skada såväl på själva skogsmarken som på 
icke avverkningsmogen ungskog. Så länge skogen ger tillfredsställande ränta 
på sitt värde, anses den icke vara avverkningsbar och all dylik skog kan 

därför försäkras. Gränsen är emellertid valfri och skogsägaren kan själv be- 
stämma den dimension, -upp till vilken han vill försäkra. Att märka är, att 
på flera håll de s. k. skogvedtegterne genom en minimidimension bestämma, 
vad som icke får avverkas utan utsyning. Här är alltså försäkringsdimen- 
sionen lätt funnen. För andra orter och enkannerligen till hjälp för sådana 
smärre skogsägare, som ej hava råd till sakkunnig taxering och värdering av 
sin skog, meddelar bolaget råd och upplysningar. 

Att sällskapets verksamhet omfattats med intresse framgår av försäkrings- 
summans hastiga stegring. !/, 1913 var denna 44 millioner, !/;, 1914 62 
millioner och !/,;, 1914 85 millioner kronor. Detta enorma uppsving kan 
först och främst förklaras av, att det är de stora skogsägarna, som gått i 
spetsen och assurerat sina domäner. Första årets verksamhet visade sålunda, 
att det i genomsnitt föll en försäkringssumma av 100,000 kronor på varje 
medlem. 

Men sällskapet söker ej enbart genom utfärdade försäkringsbrev nå sitt mål, 
att skydda skogsägarna mot eldens härjningar. Genom upplysningsverksamhet 
sprides dessutom bland den stora allmänheten kännedom om de oerhörda för- 
luster landet kan utsättas för genom ovarsamhet med eld i skog och mark. 
Vidare verkar bolaget för införande av skogsbrandsregler i de härader, som 
ännu ej infört dylika. Det egendomliga är nämligen, att »lov om inskreaenk- 
ninger i bruk av ild i skog og mark m. v.> av 1893 och 1896 lämnar — 
liksom en mängd lagar i Norge — resp. kommuner självbestämmanderätt, om 
de vilja ha dylika regler eller ej. Som »reglerna» i allmänhet äro ganska 
stränga, kan man förstå, att det på sina håll skall resas motstånd mot deras 
införande, men å andra sidan måste det medföra en betydande glädje för 
varje skogens vän att se sin hemtrakt skyddad genom dylika regler på grund 
av den effektivitet, som de utan tvivel måste skänka. Som exempel på deras 
skärpa kan anföras, att de i allmänhet ej blott innehålla bestämmelser om 
avlönad brandcehef, skyldighet för envar arbetsför att möta vid skogseld för- 
sedd med vissa redskap o. s. v. utan jämväl rättigheter för kommunalstyrelsen 
att anskaffa nödiga släckningsredskap samt anlägga brandtornssystem. 

Dylika brandtorn hava vi ju på sina håll även i Sverige. Men här är det 
endast smärre områden, som äro bevakade. I Norge däremot skyddas redan 
hela amt. Landets starkt kuperade terräng underlättar visserligen anläggandet 
av dylika torn, som oftast endast behöva byggas i form av en hydda uppe 
på någon fjälltopp, men redan vunnen erfarenhet av deras effektivitet samt, 
last but not least, en viss beaktansvärd energi hos skogens representanter i 

landet torde få anses som främsta anledningen till denna raska utbredning. 

På utställningen demonstrerades på ett förtjänstfullt sätt brandbevakningen 
inom Hedemarkens amt såväl genom den förut omnämnda kartan upptagande 
alla amtets brandstationer och deras observationsområden som genom de av 

amtskogselskapet utställda bevakningskojorna. Å fig. 20 synas tvenne dylika. 
Den ena byggd i form av torn med utsikt över kringstående skogen, den 
andra (rakt under högsta tallen) placerad direkt på berget. Kojorna äro av 
enklaste slag med endast ett rum, vilket torde vara alldeles tillfyllest för den 
korta tid, som de under sommaren måste tagas 1 bruk. Kostnaden för deras 

235 Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 1915. 
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uppförande blir därför försvinnande liten. Likaså förtjänar beaktas, att be- 
vakningen gjorts synnerligen billig. Som brandvakter användas nämligen äldre 
hantverkare, företrädesvis skomakare, vilka kunna driva sitt hantverk relativt 

oförhindrat och därför icke fordra någon stor extra avlöning. 
Vore det ej på tiden, att vi i Sverige också på allvar toge i tu med lös- 

ningen av brandbevakningsfrågan? Jämtlands läns skogsvårdsstyrelse är ju på 
god väg, men stora arealer återstå. Borde ej staten här som i så många 
andra fall gå i spetsen, åtminstone i de landsändar, där den är mäktigaste 
jordägaren? Eller skall nödvändigtvis ytterligare million på million offras åt 
lågorna, innan initiativlusten kan vakna? 

I det fria disponerade skogsutställningen, som nämnts, icke mindre än 3 
hektar. Området hade på ett lyckligt sätt planerats och erbjöd en mycket 

tilltalande anblick. 
Förutom redan omnämnda föremål finna vi här: Akershus amts skogselskaps 

Foto av H. Jelstrup. 

Fig. 16. Akershus amtskogselskaps plantskola och sollavar. I fonden jaktpaviljongen. 

välskötta plantskola med bl. a. prov på olika gödslingsförsök; rundvirke från 

de Lovenskjoldska skogarna i Nordmarken; jätteträd från Smaalenenes amt; 
Kristians amts skogselskaps instruktiva utställning av skogvedtzegternas minimi- 
dimensioner i olika härader samt prov på utfall efter olika apteringar m. m. 

Sistnämnda sällskap hade vidare en lärorik, men tyvärr undanskymd, ut- 

ställning avsedd att askådliggöra betets skadliga inverkan på aterväxten. Den 

utgjordes av likåldriga c:a 12-åriga tallar från dels betad dels fredad mark. 
De förstnämnda: 1/,, de senare 3 meter höga! 

En liknande utställning var anordnad av direktör ALME. Den utgjordes av 

utsatta plantor visande nyttan av bevattning. För 4—5 år sedanhade en 
högt belägen myr utdikats och vattnet medelst stickdiken letts ut över en 

tallhed, å vars förkrympta plantor en ansenlig förbättring nu kunde skönjas. 

Arsskotten hade sålunda ökat från 2 å 3 centimeter till lika många decimeter. 
Av markberedningsredskap funnos ett flertal modeller. Mest tilltalande 

syntes Iaugens skogharv vara. Denna har framför flera andra dylika redskap 
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den fördelen att vara lätt transportabel. Under körning till arbetsfältet vilar 
den sålunda på tvenne korta trämedar, som med lätthet avkopplas (se fig. 17 
0. 18). Själva harven består av en stadig skackel, i vilken fästs en stälkniv 
och 2 S-formade starka stålfjädrar. Ovan skackeln finnes ett handtag för 

styrningen. Enligt uppgift fun- 

gerar harven utmärkt. Såsom 
dess förnämsta förtjänster fram- 
hölls, att den kan skötas av 

en ensam karl, att hästen i hög 

grad skonas genom de fjäd- 
rande linor, som tjänstgöra som 
drag, samt att trädrötter och 

ris. bättre. avskäras, än) vad 

fallet "är t. ex. med” emnifinn- 

plog. 

Fortsätta vi vår promenad 

runt fältet, påträffa vi närmast 

Baerums verks kolmilor, visade 

i genomskärning, och deras 
tilltalande kolkoja (fig. 19), som syntes bade praktisk, virkesbesparande och 

motsvarande rimliga anspråk på bekvämlighet. 

Haugens harv under transport 

Strax ovan finna vi vidare flötningsvesenets pavillon. 
Här hade ett fertal av de större flottningsföreningarna anordnat en gemen- 

sam, synnerligen gedigen utställning, som såväl genom fotografier som ett 
betydande antal modeller belyste flottningsverksamheten. Modellerna till mos- 

läggningsmaskinerna höllos i gång medelst elektrisk kraft och lockade givet 

vis en talrik åskådarskara. 
Av modellerna förtjänar i övrigt framhållas den av länsen vid Nes, där år- 

ligen 7—38 millioner stockar 

sorteras, samt gipsmodellen av 

den 2,9 km. långa 1 bergeét 
sprängda flottningstunneln vid 

Eidet strax ovan Fredriksstad. 
Prov på fottningredskap, 

båtar, statistiska uppgifter och 
kartor över en del större flott- 

leder kompletterade utställnin- 

gen. 
Framför flottningspaviljongen 

sträckte sig den rad av tim- 

merkojor, som synes Ango: Fig. 18. Haugens harv under arbetet. Obs. de 

Denna del av skogsutställnin- fjädrande draglinorna. 
gen tycktes vara den, som loc- 
kade mest åskådare. Möjligt är dock, att detta mindre var kojornas förtjänst 
än en följd av deras placering efter stråkvägen till den gamla Österdalsgården 
med dess kaffesurror. 

Kojorna voro dock mer än väl värda ett besök, ty samtliga hade nyheter 

1 en eller annan detalj att bjuda på. 

Bäst var utan tvivel den av Kristians amts skogselskap uppförda kojan, 
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som synes närmast å bilden. Kojan var av den vanliga typ, som förekom- 
mer hos oss, men hade följande beaktansvärda fördelar framför genomsnitts- 

typen: gott utrymme, golv, stort fönster å gaveln, rel. hög timring, matskåp, 

Foto av H. Jelstrup. 

Fig. 19. Bzerums verks tvänne kolmilor och kolarkoja. 

järnkamin samt 2 lösa bord och ett flertal bänkar. Kommer härtill torvtak 

samt god grund och man kan förstå, att en dylik koja måste tillfredsställa 
ganska långt gående anspråk. 

Bakkens flyttbara patentkoja med plats för såväl arbetare som hästar saknas 

Foto av H. Jelstrup. 

Fig. 20. Närmast synes Kristians amts skogselskaps koja. Rakt under brandtornet ligger 
Hedemarkens d:o och t. h. om de båda granarna kojan från de Levenskjoldske domänerne, 

å fotografien, men en mindre dylik koja synes å fig. 8. Dessa kojor hava 
säkerligen en god användning i sådana skogar, där drivning endast förekom- 
mer med långa mellanrum. «Särskilt för sommar- och höstbruk torde de vara 



NORSKT SKOGSBRUK. 389 

att rekommendera, medan de under vintern utan tvivel bliva väl kalla. Detta 

dels till följd av de tunna plankväggarna, dels på grund av Dbritsarnas place- 
ring utefter väggarna. 

Hedemarkens amtskogselskap utställde såväl nu nämnda patentkoja som en 
uråldrig av 20” timmer samt en modernare koja. Den senare (synes rakt 
under brandtornet) erbjöd med sin överbyggda svale samt anordningarna för 
ovanbelysning och ventilation avsevärda förbättringar, men kunde dock på 
intet sätt mäta sig med den först beskrivna kojtypen. 

Samma var förhållandet med kojan från de Lovenskjoldska skogarna, som 
i all sin elegans dock hade den betänkliga nackdelen, att hava britsarna längs 
med väggarna i stället för rakt ut i från dem. Eljest var kojan synnerligen 
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Fig. 21. Kurvor, visande cellulosa- och slipvedens prisökning å olika vattendrag, 

proper med god belysning och ventilation, stora matskåp, klädesskåp, bord 
och lösa bänkar samt särskilda britsar för varje arbetare. 

En gammal bondgård från Österdalen, åtskilliga turisthyddor (varje norsk 
sportsman äger eller har del i en dylik) samt de förut omnämnda brandvakt- 
stugorna avslutade kojgatan. 

Härmed kunna vi anse oss färdiga med själva skogsutställningen. 
Förutom på denna förekommo emellertid å flera av de övriga sektionerna 

saker av skogligt intresse såsom maskiner för träförädling och massatillverk- 
ning, bearbetade trävaror, en särskild utställning visande trämasse-cellulosa- 

och pappersindustrien m. m. 

Å den senare meddelades en del statistik av intresse. 
Norges totala produktion av slipmassa utgjorde år 1913 800,000 ton, varav 

250,000 ton användes som råvara för egen papperstillverkning. Denna: pro- 

duktion visar en tredubbel ökning mot den år 1890. — Cellulosaproduktio- 
nen utgjorde år 1914 320,000 ton, vilket är 14 gånger mera än 1891. — 
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Pappersproduktionen slutligen utgjorde år 1913 210,000 ton, vilket motsvarar 
en tredubbel stegring för de senaste 10 åren. 

Råvaran för nu nämnda industrier har, såsom framgår av fig. 21, stigit 
enormt i pris under de senaste decennierna. Detta är givetvis av stor na- 
tionalekonomisk betydelse, alldenstund fabrikerna använda icke mindre än 
2,850,000 kbm. virke årligen. Som råvaran på sista 24 åren stigit 7 kr. i 
värde pr kbm., betyder följaktligen dessa industriers förbrukning en årligt 
ökad inkomst från skogarna av c:a 20 millioner, eller m. a. o. skogsägarna 
hava industrien att tacka för en kapitalökning av bortåt 400 millioner kronor. 

Dessa »skogsindustriers> stora betydelse för Norge framgår bl. a. även 
därav, att deras samlade export utgör mer än hälften av landets totala in- 

dustriexport. 
Såsom ett kuriosum kan slutligen antecknas att ärliga pappersförbrukningen 

pr invånare endast är 11,4 kg. mot 20,9 kg. hos oss. 

Av förestående skildring torde framgå, att Kristianiautställningen bjöd på 
en ur skoglig synpunkt mycket rik omväxling. Att den det oaktat gav en 
mycket god helhetsbild av norskt skogsbruk, måste först och främst tillskrivas 
den dominerande plats, statens storslagna utställning fått intaga, och det lyck- 
liga sätt, på vilket denna »handledning i skogsskötsel» genomförts. 

Men även de enskilda utställningarna buro tydliga spår av det intresse, 
varmed de norska skogsmännen synas hänge sig åt den ingalunda oviktiga 
uppgiften att göra skogssaken populär och att visa samtiden, vad som gjorts 
och göres i fråga om skogarnas vård. Man fick ett bestämt intryck av, att 
det härvidlag ej endast gällt att i hast sammanföra en massa utställnings- 
material, utan att ett mångårig/ målmedvetet arbete låg bakom det hela. 

Skogsutställningens ledande män kunna med skäl känna sig stolta över 
sitt verk. 

NOV HOEAS 

TRÄVARUMARKNADEN. 

I rapporten i tidskriftens marshäfte angavs 1 korthet att möjlighet för skepp- 

ning av sågade och hyvlade trävaror från Östersjö-hamnar nu ånyo förelåg. 
Med anledning av meddelande från utrikesdepartementet har statens krigsrisk- 

försäkringskommission den 23 sistlidne mars förklarat att försäkringskommis- 
sionen numera kan taga försäkringar på de svenska trävaror, vilka före utfär- 
dandet av det tyska tillkännagivandet av den 23 november 1914 ej voro att 

anse som villkorligt krigskontraband. Vi äro sålunda ånyo i tillfälle att skeppa 
våra trävaror även till länder, med vilka Tyskland befinner sig i krig, varvid 

dock fortfarande undantagas »Brennholz»> och »Grubenholz», å vilka varuslag 
krigsriskförsäkringskommissionen ej meddelar försäkring. På grund härav före- 
ligger exporthinder för splittved och pitprops och liknande varor, och torde 
möjligen även sparrar vara inbegripna under uttrycket Grubenholz, varom dock 

ännu ej föreligger officiellt uttalande. 
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Mellan tiden för den sålunda från svenska myndigheter avgivna förkla- 
ringen och nu ligger påskhelgen, vilken som bekant alltid verkar ett tillfälligt 

inställande av affärerna i England. Att sålunda under första tiden efter för- 
klaringen föga av affärer förekommit, bör därför ej vara ägnat att förvåna. 
Likväl fortfar marknaden att vara tämligen tyst, om ock en del underhand- 
lingar pågå och i vissa fall också lett till avslut. Som väntat var, hava dessa 
underhandlingar rört sig så gott som uteslutande om affärer på England. 
Angående de priser, som därvid begärts, föreligga inga bestämda meddelan- 
den, men synes det som om de svenska avlastarnas fordringar på avsevärda 
prisförhöjningar skola kunna genomdrivas. 

Emellertid visar det sig möta en del svårigheter att göra fob-affärer. Våra 

exportörer äro därför i stor utsträckning hänvisade till att själva verkställa 
befraktningarna, och kommer då givetvis fraktfrågan att spela in, så att varje 
affär för sig måste betraktas med hänsyn till den frakt, som betalas. Och 
fraktmarknaden är ännu ganska osäker med mycket varierande fraktsatser. 
Man känner sålunda, att fasta utbud av tonnage från Söderhamns till och 

med Härnösands distrikt till engelska ostkusten norr om Humber förekommit 
till 50/-, från samma distrikt till Hull å 55/-- Men samtidigt erfar man 
att från Härnösand till Kingslynn betalats 65/-. Från Sundsvall till Lon- 
don föreligga avslut å J70/-, 75/- och 80/- och liknande rater förekomma 
även för Härnösand—London. För Hudiksvall —London har dock slutits till 
67/6 och för Skellefteå—London till 75/-. Man har emellertid goda skäl 
att antaga, att inom kort 65/- skola accepteras för Sundsvall—London och 

uteslutet är icke att vi hava att emotse än lägre frakter. 

Affärer av större antal och omfattning torde ej vara att vänta förr än dels 

fraktmarknaden stadgar sig, dels också de engelska importörerna komma till 
insikt om, att den misstro, de nu hysa angående pålitligheten 1 det tyska 
medgivandet, : är omotiverad. Ett tecken till, att så i sinom tid skall. bliva 
fallet, ligger i ett uttalande i Timber ”Trades Journals senaste nummer, av 
vilket framgår att detta ledande organ tror på den mellan Sverige och Tysk- 
land träffade överenskommelsen, som resulterat i den berörda förklaringen från 

vårt utrikesdepartement. 

De engelska facktidningarna tala också om, att lagren 1 England visa bety- 
dande minskningar och framhålla, att, sedan all byggnadsverksamhet en lång 
tid legat nere, avsevärda mängder nödvändigt arbete hopat sig, som ej så 
synnerligen länge kan anstå. Alla skäl att med tillförsikt se tiden an föreligga 
sålunda, om också en tid skulle förflyta, innan någon större livaktighet i 
engelska marknaden visar sig. 

De neutrala länderna och Tyskland äro f. n. tämligen återhållsamma, sedan 
de fyllt sina mest trängande behov. Att de vilja avvakta utvecklingen av 
den engelska marknaden är ju en tämligen självfallen sak. 

"Timmeravverkningarna äro nu i stort sett avslutade och torde komma att 
utfalla ungefärligen efter beräkning. Några siffror angående timmerfångstens 
storlek i jämförelse med föregående års föreligga givetvis ännu ej. Att den 
kommer att förete en minskning, åtminstone motsvarande den 1 vattendragen 
utöver normalt kvarliggande virkesmängden, får man väl taga för avgjort. 

Grundade förhoppningar att flottningarna skola komma att förlöpa under 
gynnsamma vattenförhållanden föreligga. Enligt meddelande från förestånda- 
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ren för statens hydrografiska byrå torde vårfloden i norrlandsälvarna komma 
att bliva synnerligen kraftig och högt vattenstånd att råda ända till början 
av nästa år. 

r8 april 1915. 
fig 

NOTISER. 
Skogsbokföringskommittén. Den enligt nådigt beslut den 7 november 

1913 tillsatta skogsbokföringskommittén framhåller 1 skrivelse av den 20 
mars 1915 till statsrådet och chefen för kungl. jordbruksdepartementet att 
kommittén, som inriktat sitt arbete på åstadkommandet dels av en månatlig 
redovisningsbokföring, dels ock av en räntabilitetsbokföring, har i sitt arbete 
framskridit så långt, att anledning förmoda är, att förslag om redovisnings- 
bokföringen kan framläggas så tidigt under 1915 års lopp, att densamma 
kan hinna fastställas till efterrättelse från och med 1916 års ingång. 

Vad räntabilitetsbokföringen beträffar anser sig kommittén kunna redan un- 
der 1915 års lopp framlägga de allmänna principerna för en dylik, varefter 
detaljerna skulle utarbetas under år 1916 på grundval av det material, som 
inkommer i och genom den nya redovisningsbokföringen. 

Kommittén framhåller, att på detta sätt skulle en räntabilitetsbokföring 
— om än endast försöksvis — kunna erhållas redan från och med år 1916 
och kunde därefter vid lämplig tidpunkt denna bokföring överflyttas på där- 
till avpassade organ. 

Kommittén hemställer därefter om utverkande av nådigt medgivande att 
befordra betänkandet med bilagor och specialutredningar till trycket, och an- 
ses 2,500 exemplar erforderliga med hänsyn till det stora antalet skogsstats- 

tjänstemän samt riksdagens behov vid handläggandet av den bebådade om- 
organisationen av skogsstaten. 

Svenska Skogsvårdsföreningens sommarexkursion. Årets exkursion 
kommer att äga rum den 10—12 juni enligt ungefär följande program. Då 
många skogsmän, som genomgått Ombergs skogsskola, gärna där vilja samlas 
sista året skolan är i verksamhet, har även ifrågasatts, om ej deltagarna skulle 
kunna medtaga sina damer på resan. I sådant syfte har uppgjorts ett sär- 
skilt program för dessa, vilka ej skulle deltaga i själva skogsmarscherna, 
utan samlas med sina män till de gemensamma måltiderna eller vid de resor, 

som äro av turistintresse. 

Herrar. Damer. 

Onsdagen den 9 juni. 

Samling på aftonen i Örebro. 

Torsdagen den 10 juni. 

Från Örebro S. omkring kl. 7 f. m. 
Till Pålsboda > 8 frukost). 
Från d > 9 » 

Till Glottra ) OlsoLt. JMs 
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Skogsmarsch ungefär en mil genom Boo fideikommis- 
skogar. Zunch i skogen kl. 3 e. m. 

(Boo skogar äro kanske de virkesrikaste i Mellansve- 
rige och synnerligen intensivt skötta med över 8,000 
hektar genomgallrade yngre och medelålders bestånd. 
Intressanta avkastningssiffror komma att meddelas.) 

Från Svennevad omkring kl. 7,30 e. m. 
Till Pålsboda » » 

Till Hallsberg > > 8,30 42 (SUPE). Samling i Motala på aftonen. 

Från » » » IO 
Till Motala » » 12 midnatt. 

Fredagen den II juni. 

Från Motala (med förhyrd båt) omkr. kl. 7 f. m. = herrarna. 
Till Borghamn omkr. kl. 9 f. m. (frukost). = » 
Exkursion genom Ombergs kronopark (smörgåsar vid Till Hästholmen omkr. kl. ti f.m. 

skogsskolan omkring kl. 1 e. m.) Skjuts från Hästholmen till Stock- 
lycke och skogsskolan. 

Fortsatt exkursion genom kronoparken. Besök å Hjässan. 
Middag å Turisthotellet kl. 6 e. m. (Eventuellt för f.d. = herrarna. 

skogselever »klubbafton» å skogsskolan kl. 8,30 e. m.) 

Lördagen den 12 juni. 

Från Hästholmen (med båt) omkring kl. 6,30 f. m. = herrarna. 
(Frukost å båten.) 

Till Visingsö omkring kl. 2,30 f. m. Till Grenna omkr. kl. 8 f. m. 
Exkursion å Visingsö ekplantering och Visingsö kro- Beseende av Grenna med blom- 

nopark. mande fruktträd. 
Från Grenna omkr. kl. 10 f. m. 

Besök i Visingsö kyrka omkring kl. 12 midd. = herrarna. 
Från Visingsö » » I2,30 e. m. = > 

(Lunch å båten.) 
Till Jönköping omkring kl. 1,43 e. m. | = > 
Beseende av Jönköpings tändsticksfabrik' omkring 

kl:Cor em: 
Gemensam avslutningsmiddag å utvärdshuset vid Jönkö- = herrarna. 

pine kl sem. 

Smärre ändringar rörande tiderna i detta program förbehålles. Då till denna 
exkursion väntas stor tillslutning, torde anmälningar insändas snarast möj- 
ligt och i varje fall före 23 maj. Anmälningsavgift 10 kr. per person 
medsändes samtidigt; denna avgift återbetalas ej, därest anmäld person får 
förhinder. Vid anmälningen bör ock meddelas, huruvida natten mellan tors- 
dag och fredag önskas sovplats i järnvägsvagn (sovtid 10—6 = 8 timmar), 
hytt- eller salongsplats å båten (sovtid 12,30—8,30 = 8 timmar) eller rum å 
hotell i Motala (sovtid 12,15—56,15 = 6 timmar). Exkursionskostnad omkr. 

sorkti per person. 

! De Föreningens ledamöter, som äro intresserade i annat tändsticksföretag, kunna ej få 
tillträde till fabriken. 
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SKOGSADMINISTRATIONEN. 

Lagar, kungl. förordningar och beslut. 

Ifrågasatt ändring av kungl. förordningen den 17 nov. 1893 angående sta-= 
tens upphandlings- och entreprenadväsende. 

Domänstyrelsen har härom den 14 dec. 1914 till de centralupphandlingssakkunniga av- 

givit följande utlåtande: 
I skrivelse den 9 januari innevarande år hava sakkunniga anhållit, att Kungl. Domänsty- 

relsen måtte giva sakkunniga del av de synpunkter och önskemål, som vid revidering av 
nådiga förordningen den 17 november 1893 angående statens upphandlings- och entreprenad- 
väsende m, m. synas Kungl. Styrelsen böra beaktas utöver av Kungl, Styrelsen, vid besva- 
rande av nådiga remissen den I juli 1909 rörande Svenska Teknologföreningens styrelses 
hemställan om revision av ifrågavarande förordning, redan förut framhållna. Kungl. Styrelsen 
får, under förmälan att Kungl. Styrelsen den 29 april innevarande år avgivit underdånigt 
utlåtande med anledning av nämnda Teknologföreningens styrelses framställning, som avsett 
ändringar allenast beträffande föreskrifterna i nämnda förordning om leveranser till staten, 
till följd härav nu meddela, att för försäljning av skogsalster m. m. från allmänna skogar 
finnas bestämmelser givna i Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 26 januari 1894 angående 
hushållningen med sådana skogar, vilka bestämmelser Kungl. Styrelsen och densamma under- 
lydande personal hava att ställa sig till efterrättelse. I anledning härav saknar Kungl. Sty- 
relsen anledning att föreslå mera betydande förändringar i entreprenadförfattningen. Emel- 
lertid vill Kungl. Styrelsen ifrågasätta vissa ändringar och tillägg till författningens 23, 63 
och 66 $$ i de syften nedan säges. 

En modern form av säkerhet är numera s. k. bankgaranti, varmed förstås bankbolags 
eller solidarisk banks behörigen åtagna ansvar för betalningen. Bankgaranti torde erbjuda 
avsevärda fördelar, från säkerhetstagarens sida, framför borgen. Lämpligt synes det därför 
vara, att denna säkerhetsform nämndes i den omarbetade förordningen. 

Då ställd säkerhet utgöres av till vederhäftigheten styrkt personlig borgen, erinras, att 
denna säkerhet ändock kan vara långt ifrån betryggande; ty den myndighet eller tjänsteman, 
som avgiver vederhäftighetsintyget, har ofta nog ingen annan källa för sin kännedom om 
borgensmans solvens än taxeringsuppgifter samt inkomst- och förmögenhetsdeklarationer, för 
vilka grunderna hastigt kunna förändras till det sämre, varigenom säkerheten för säljaren 
att utfå köpeskillingen i avsevärd grad kan försämras eller rent av gå till spillo. Genom 
den rätt, som i den nuvarande förordningens $ 23 punkt 4 finnes inrymd för vederbörlig 
myndighet att pröva erbjuden säkerhet oberoende av företedda intyg om löftesmännens ve- 
derhäftighet, torde icke denna olägenhet kunna anses alldeles upphävd. 

Första stycket i mom. I av $ 63 synes böra få en något ändrad avfattning, då ifråga- 
sättas kan, huruvida det verkligen skall anses nödigt, att vid auktionsförrättning, varom här 

är fråga, alla de paragrafer i förordningen, vilka angå anbudsgivares rättigheter och skyldig- 
heter, skola uppläsas. Då i auktionskungörelsen hänvisning skett till förordningen, torde 
det få anses böra vara anbudsgivarens ensak och ligga i hans omedelbara intresse att göra 
sig underkunnig om innebörden av nämnda hänvisning. I varje fall torde det böra stå an- 
budsgivare, som så önskar, öppet att vid förrättningen på begäran erhålla upplysning här- 

utinnan. 

Domänstyrelsens cirkulär, beslut, framställningar och 
yttranden. 

Revirförvaltare kan under nu gällande lönereglering ei tillerkännas hyres- 
ersättning. 

Domänstyrelsen har härom den 14 dec. 1914 i skrivelse till jägmästaren i Norra Skånes 

revir meddelat: 
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I skrivelse den 17 nästlidna okt, har Ni, med förmälan, att det blivit Eder kunnigt, att vad 
Ni i utgiftsförslag för N. Skånes revir år 1915 upptagit såsom ersättning för expeditions- 
lokal av överjägmästaren strukits, hemställt, att 290 kronor måtte av Kungl. Domänstyrelsen 
anvisas för år 1915 till hyra för samt uppvärmning och belysning av ett rum, som Ni utöver 
det egna behovet måst förhyra till förvaring av kronans expeditionsmöbler och revirets hand- 
lingar. Med anledning härav får Kungl. Styrelsen uttala, att överjägmästaren genom ute- 
slutande av detta utgiftsbelopp handlat fullt riktigt, enär i revirens utgiftsförslag icke mä 
upptagas andra utgifter än sådana, som Kungl. Maj:t äger befogenhet att ensam besluta. 
Då så icke är förhållandet med ersättning åt jägmästare för expeditionslokal, vilken ersätt 
ning för närvarande är en löneregleringen berörande fråga, som måste behandlas av Riks- 
dagen och Kungl. Maj:t gemensamt, saknar Kungl. Styrelsen all befogenhet att för angifna 
ändamål anvisa några medel, varför Eder ifrågavarande framställning icke föranleder till någon 
Kungl. Styrelsens åtgärd. Först i sammanhang med den förestående omorganisationen av 
skogsstaten torde denna ersättningsfråga kunna upptagas. 

Domänfondens beräknade avkastning under år 1916. 

Domänstyrelsen har härom den 8 dec. 1914 till Kungl. Maj:t avgivit följande utredning: 
Sedan en säkrare beräkning av inkomsterna från kronoskogarna för är 1915 nu kunnat 

uppgöras, har det därigenom blivit möjligt att kunna bättre beräkna dessa inkomster även 
för år 1916; och då domänstyrelsen i skrivelse med underdånigt statförslag för sistnämnda 
år den 2 nästlidne oktober förklarat sig ämna till Eders Kungl. Maj:t ingiva ny sådan be- 
räkning, får styrelsen i underdånighet nu anföra följande. 

Enligt denna dag till Herrar Statsråden och Cheferna för Jordbruks- och Finansdeparte- 
menten av styrelsen lämnat meddelande kunna inkomsterna från kronoskogarna för år 1915 
beräknas till omkring 18,500,000 kronor. Att dessa inkomster nu kunnat beräknas till så 
högt belopp eller ungefär 400,000 kronor mera än det belopp, vartill skogsmedlen för inne- 
varande år vid denna tid förlidet år beräknades uppgå, beror därpå, att virkesförsäljningarna 
i höst lämnat bättre resultat, än man på grund av de pågående krigen och därav följande riskerna 
vågat antaga. Av på de stora virkesauktionerna i Norrland och Dalarna till omkring 10,200,000 
kronors värde i höst salubjudet virke finnes nu efter två gånger efter varandra hållna auktioner 
osålt sådant för omkring 1,300,000 kronor. Ehuru detta är ett ganska avsevärt belopp, hade 
man likväl knappast vågat förvänta ett så gott resultat. Beträffande de södra delarna av 
landet hava de hittills skedda försäljningarna gått förhållandevis ännu bättre. Detta giver 
anledning att hoppas, att virkesförsäljningarna under nästa år böra lämna än gynnsammare 
resultat, och detta även därest då ett ännu större virkesparti utbjudes till försäljning. 

Domänstyrelsen får emellertid fortfarande åberopa den i styrelsens förberörda underdåniga 
skrivelse angivna förutsättningen, att det mellan vissa makter nu rådande krigstillståndet i 
huvudsak upphört före vårskeppningens början nästa år. I samma mån kriget varar längre 
och vårskeppningen därigenom försvåras eller rent av omöjliggöres, komma sågverksprodukter 
att lagras vid sågarna och produktionen av nya varor att i motsvarande grad inställas med 
därav följande minskat behov av ny råvara. Ytterligare betingelser för ett gynnsamt resultat 
av nästa års virkesförsäljningar äro vidare, dels att de virkesköpare, som i år inköpt virke 
från kronoskogarna, även låta avverkningen obehindrat pågå innevarande vinter — till sty- 
relsens kännedom har kommit, att hos vissa av virkesköparna uppstått tvekan, huruvida med 

nu rådande kontrabandsförhållanden och därav föranledda svårigheter med skeppningen av- 
verkningen skall bedrivas i full utsträckning — dels att skogsstatens personal icke mobili- 
seras under år 1915 efter juni månads ingång. 

Under dessa förbehåll och med beräkning att nästa är kunna salubjuda ett virkesparti, 
som med 10 till 15 procent överstiger det i år utbjudna, anser domänstyrelsen att inkom- 
sterna från kronoskogarna för år 1916 böra kunna beräknas till 21,000,000 kronor och 
domänfondens bruttoavkastning, med tillägg av 1,500,000 kronor arrendemedel från kronans 
jordbruksdomäner alltså till 22,500,000 kronor. 

Den ytterligare ökning av avverkningen, som styrelsen sålunda tillämnar under nästa år, 
medför behov av ökade driftkostnadsmedel, vilken ökning styrelsen beräknat till 300,000 

kronor. Styrelsen får därför i underdånighet hemställa, att av nästa års riksdag äskas drift- 
kostnader för domänfonden år 1916 till belopp av 9,!15,250 kronor. 

Ifrågasatt exportförbud för oarbetat granvirke. 

Domänstyrelsen har härom den 5 december 1914 till statsrådet och chefen för finans- 
departementet avgivit följande utlåtande: 
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Genom remiss den 3 innevarande december har herr statsrådet anmodat domänstyrelsen 

att skyndsamt avgiva yttrande över en till herr statsrådet ställd skrivelse från t. f. byråche- 

fen G. Dillner och överjägmästaren U. Wallmo angående utredning i fråga om eventuellt 

exportförbud på oarbetat granvirke. Till fullgörande härav får styrelsen anföra följande. 

Men stöd av den utredning i frågan som verkställts, och då fördelarna av ett exportför- 

bud å oarbetad gran ansetts väsentligt överväga olägenheterna samt utlandets behov av props 

helt ansetts kunna fyllas från landets furuskogar, hava Dillner och Wallmo icke tvekat att 

förorda ett exportförbud å dels oarbetad gran från 4 engelska tum i topp och däröver med 

6 engelska fot minimilängd, dels till så kallad engelsk grovslipers bearbetad gran, allt gäl- 

lande endast för virke från landskapen inom Svealand och Götaland. Därvid har kontrol- 

len över det eventuella exportförbudet ansetts böra uppdragas åt skogsväsendet. 

Styrelsen anser ett exportförbud av nu angiven innebörd icke böra utan mycket tvingande 

skäl komma till stånd, även om det under endast en kortare tid skulle bliva bestående. 

Särskilt anser styrelsen, att det vore betänkligt att avbryta vår export till Norge av oarbetad 

gran, enär vårt land från Norge importerar sådant virke. Ett avbrott av exporten till Norge 

skulle sålunda kunna föranleda hinder för vår import från samma land av dylik vara. Där- 

jämte bleve kontrollen över sådant exportförbuds efterlevnad svårast att på ett effektivt sätt 

genomföra vid gränsen mellan Sverige och Norge, varest virke kan utföras ej blott båtledes 

och å järnväg utan även genom flottning samt å fordon efter dragare. Att ordna kontroll 

efter den långa gränsen invid Värmland och Dalarna skulle möta avsevärda svårigheter. 

Särskilt anser sig styrelsen böra enträget undanbedja sig den ifrågasatta skyldigheten att 

utföra sådan kontroll genom skogsstatens personal. Denna är fullt upptagen av göromål för 

skogshushållningens främjande m. m., och en för kontrollens handhavande lämplig extra 

personal kan icke när som hälst anställas. 

I övrigt synes det omotiverat, att Kopparbergs län inbegripits i den föreliggande fram- 

ställningen. Detta län är närmast jämnställt med de norrländska länen och borde i likhet 

med dem icke berörts av framställningen. Prisen å pappersved inom Kopparbergs län äro 

i allmänhet rätt svaga, varför en försvårad avsättning för skogsprodukter från detta län sorg- 

fälligt bör undvikas. 

Styrelsen anser sig ock böra framhålla, att i hela taget prisen å props under senaste ti- 
den visat en nedgående tendens så att skillnaden i dessa pris, och högsta pris å pappersved 
för närvarande icke äro så stora. Fortsätter denna, vilket är att vänta i följd av den för- 
svårade exporten av virke från västkustens hamnar, torde någon verklig anledning att stadga 
sådant exportförbud, som nu ifrågasatts, snart nog ej längre förefinnas. 

På grund av vad sålunda anförts hyser 'domänstyrelsen starka tvivel om lämpligheten av 
det ifrågasatta exporförbudet. 

Därest emellertid exportförbud anses böra utfärdas för »oarbetad gran från 4 engelska 
tum i topp och däröver med 6 engelska fots minimilängd» ävensom för »till s. k. engelsk 
gruvslipers bearbetad gran», får styrelsen hemställa, att det ej må gälla virke från de norr- 
länska länen och Kopparbergs län samt ej heller export av de angivna virkesslagen till 
Norge, ävensom att kontrollen över det eventuella exportförbudets efterlevnad icke må läggas 

på skogsstatens personal. 
Remissakten får styrelsen härmed återställa. 

Domänstyrelsen har i detta ämne den 10 mars till statsrådet och chefen för finansdeparte- 
mentet avgivit ytterligare följande förnyade utlåtande: 

Sedan domänstyrelsen den 5 dec. 1914 till herr statsrådet avgivit yttrande angående fråga 
om eventuellt exportförbud å oarbetat granvirke, har statens industrikommissions arbetsutskott 

däröver avgivit utlåtande den 22 januari 1915, varefter svenska pappersbruksföreningen den 
9 innevarande mars i underdånighet påmint därom, att detta ärendes snara avgörande vore 
av stor vikt för de svenska pappers- och trämasseindustrierna. 

Genom remiss den 9 innevarande mars har herr statsrådet överlämnat handlingarna till 
domänstyrelsen för avgivande av de ytterligare utlåtande i ärendet, vartill styrelsen kunde 

finna anledning. 

Domänstyrelsen får i ärendet anföra följande. 
Statens industrikommissions arbetsutskott har ifrågasatt, att det eventuella exportförbudet 

skulle gälla även Norge, men licenser för sådan export kunna lämnas i alla fall, där den 
norske köparen lämnade tillfredsställande garanti, att veden icke komme att exporteras utan 
skulle användas inom norska verk. Domänstyrelsen ser visserligen häri ett medgivande i 
rätt riktning, men måste ställa sig tvivlande till frågan, huruvida det är möjligt kontrollera, 
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att den nämnda garantien verkligen uppfylles och än mindre att, om så ej sker, vidtaga åt- 
gärder häremot. I övrigt kan en garanti av ifrågavarande innebörd uppfyllas på det sätt, 
att svensk ved användes inom norska verk, varigenom det blir möjligt exportera den för 
verken eljest avsedda norska veden. 

Statens industrikommission ifrågasätter, att exportförbud skulle utfärdas för allt oarbetat 
granvirke från hela landet och tullverket handhava kontrollen över bestämmelsens efterlevnad. 
Domänstyrelsen är fortfarande av den bestämda mening, att ett dylikt förbud alldeles ej bör 
gälla Norrland och Dalarna, emedan granvirke särskilt därstädes under vissa förhållanden, 
vilka ej kunna förutses, kan komma att i följd av skador bliva föremål för avverkning i så 
stor omfattning, att det ej utan avsevärda prisfall kan avyttras för svensk förbrukning. Så 
är fallet efter omfattande skador å granbestånden av stormar, snöbrott, insekter, skogseldar 

m,. m. Man har anledning frukta, att grantorka i större omfattning skall under innevarande 
år komma att uppträda i Norrland och Dalarna, och det vore under sådant förhållande lug- 
nande, om den utländska marknaden fortfarande stode oss öppen. 

Styrelsen tillåter sig tillika fästa herr statsrådets uppmärksamhet därpå, att genom export 
av oarbetat virke landet snabbare tillföres inkomster än genom export av förarbetat virke. 
Skillnaden i detta avseende är mycket betydande, uppgående till ett halvt år eller ännu 
mera, Under nu rådande kristid anser styrelsen detta vara synnerligen beaktansvärt. Helt 
visst skulle ett exportförbud för oarbetat granvirke hårt drabba många skogsägare, i främsta 
rummet dem, vilkas skogar äro gynnsammare belägna för export av sådant virke än för vir- 
kets avyttring till svenska industrianläggningar. Men då exportförbudet skulle utestänga en 
mycket stor utländsk marknad, skulle det i hög grad minska konkurrensen i fråga om oar- 
betat granvirke och alltså nedpressa prisen å sådan vara till förlust för ett mycket betydande 
antal svenska skogsägare. 

Då i detta ärende intet nytt tillkommit, som kunnat visa, att det ifrågasatta förbudet är 
absolut nödigt, måste styrelsen fortfarande hysa starka tvivel om lämpligheten därav. Sty- 
relsen är ock fortfarande av den mening, att, därest exportförbudet anses böra utfärdas för 
oarbetat granvirke eller vissa slag därav, dylikt förbud icke bör gälla de norrländska länen 
och Kopparbergs län samt ej heller begränsa eller försvåra exporten av sådant virke till 
Norge, varjämte kontrollen över dylikt eventuellt förbud icke bör påläggas statens skogs- 
personal. I detta ärendes behandling hava jämte undertecknad t. f. chef (Roos) deltagit 
samtliga styrelsens tre byråchefer å skogsavdelningarna. 

Remissakten får styrelsen härmed återställa. 

Förvaltningsåtgärder å de ecklesiastika skogarna under år 1915. 

Domänstyrelsen har härom den 30 november 1914 avgivit följande underdåniga förslag: 
Jämlikt föreskrift i 2 8 17 punkten av nådiga instruktionen för domänstyrelsen den 12 

september 1913 får styrelsen härmed till Eders Kungl. Maj:ts nådiga prövning överlämna 
underdånigt förslag rörande de åtgärder, som äro avsedda att under år 1915 bekostas av 
kyrkofonden. 

Medel till domänstyrelsens disposition. 

Vid beräknandet av de kostnader, som äro avsedda att bestridas direkt av domänstyrelsen, 
har styrelsen, som givetvis icke kunnat exakt angiva kostnadsbeloppet, ansett sig böra 
upptaga ett belopp, ungefärligen motsvarande det för år 1914 av Eders Kungl. Maj:t fast- 
ställda i den mån det av styrelsen i underdånig skrivelse den I december 1913 föreslagits 
böra utgå direkt från kyrkofonden och alltså utgörande: 

KET S [ET SAGE AA oo a Rn a a me mr ön ersteg SoS APS SEa Kritrg;000:— 
» försäljning 
» ersättning till statsverket för jägmästarnas förrättningar » — 3,500: — 
» oförutsedda och diverse utgifter samt fyllnaden i möj- 

ligen för lågt beräknade anslag » -8,876: — 

tillsammans kronor 26,876: — 

AMedel till revirförvaltarnas disposition, 

Enligt överjägmästarnas av styrelsen prövade utgiftsförslag, vilka grundats på jägmästarnas 
förslag till skogsodling och andra åtgärder å ecklesiastika boställens skogar, skulle — så, 
som framgår av bilagda sammandrag — erfordras ett sammanlagt belopp av 378,124 kronor. 
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att ställas till revirförvaltarnas disposition i mån av behov och emot redovisning. Dessa 
medel äro avsedda att användas till: 

häntlängning vid skogsindelbing? da 5:böeo rom ooo ssre ses SAT kol BoN 
anvwerkning och, VIrkestrattspOpt 2. :,:sstbsck se bes Mek Ra » 149,848: — 
Skögsodling och Lyggesrenskll0 i G osssss be vsk >» 54,707: — 

VAC 2 BAR or (0 BR AJA BA VE ER rs Ar DF RESA AN SS leg a ES SR Sy BA Jere 2 NUNODOR 
TÄgANESTensSMings OCh tÄAPTAC ss sas. NORSKA ATT rag TA 8,303: — 
00 1454 2411 Tje BN BRONS ÄN frp. FM än år er Agt AFRO EARL RER LR, mat » > 38,255: — 
bygg nadsarbelent.d äs, 95 >4 5n sd Aa SANNA ER IEA ES Tea AR IL570:— 
TILVET FÄTTOT oo sorg AI Sr fö RAS RR SRA Ra orala er AR RE 265: — 

SKatter” OCK OMErA de sas. SN Födfes Era RNE TSK A R 
EXLTA SKOPSDEVARIINN SET ora LE SEA TRA SES SAR (a Re RE Ef ko 
oförutsedda och diverse utgifter 

tillsammans kronor 378,124: — 

Samtliga beräknade utgifter från fonden skulle alltså utgöra 4053,000 kronor. 
Domänstyrelsen får underdånigst hemställa om nådigt bemyndigande att i den mån till 

styrelsen inflytande skogsmedel från ecklesiastika boställen icke lämna tillgång till dessa 
utgifters bestridande för år 1915 använda högst 405,000 kronor av kyrkofonden. 

De av vederbörande revirförvaltare beräknade inkomster av ecklesiastika skogsmedel 
under år 1915 uppgå i runt tal till 1,770,000 kronor, motsvarande en minskning från år 1913 
— det sista år, för vilket avslutade räkenskaper föreligga — av omkring 2,000 kronor. 

Ärendet tillhörande handlingar får domänstyrelsen underdånigst bifoga under anhållan 
om deras återbekommande för den vidare handläggning, som på styrelsen beror. 

I särskild underdånig skrivelse denna dag överlämnar styrelsen utgiftsförslag för vissa 
lektors- och klockarboställen under år 1915. 

Förvaltningsåtgärder å biskopslönehemmanen under år 1915. 

Domänstyrelsen har härom den 30 nov. 1914 avgivit följande underdåniga förslag. 
Domänstyrelsen får härmed överlämna underdånigt förslag till förvaltningsåtgärder, avsedda 

att under år 1915 bekostas av biskopslöneregleringsfonden; och får styrelsen därvid anföra 
följande. 

De i utgiftsförslaget upptagna förvaltningsåtgärder till en beräknad kostnad av samman- 
lagt 1,200 kronor avse endast sådana biskopsboställen och löningshemman, vilka enligt fast- 
ställda skogshushållningsplaner icke ansetts lämna virkesöverskott utöver husbehovet.. Genom 
nådigt brev till statskontoret den 19 december 1913 har Eders Kungl. Maj:t visserligen, 
vad år 1914 beträffar, föreskrivit, att till utgifternas bestridande skulle i första hand använ- 

das fonden tillkommande, till domänstyrelsen inflytande skogsmedel ej allenast från de sko- 
gar, som med utgifterna närmast avsåges, utan även från övriga skogar, vilkas hela virkesöverskot 
inginge till fonden; men då denna föreskrift måhända icke lärer få givas vidsträcktare tolk 
ning än vad ordalagen i nådiga brevet giva vid handen, det vill säga begränsas till 1914 
års utgifter, har styrelsen ansett sig förhindrad att utan nådigt bemyndigande under år 1915 
disponera inkomster från andra biskopshemman för sådana skogar, varom uti nu avgivna 
utgiftsförslag är fråga. Även om en dylik rätt skulle anses tillkomma styrelsen, finner sty- 
relsen sig likväl böra underställa ärendet Eders Kungl. Maj:ts nådiga prövning, enär det för 
närvarande icke låter sig göra att med säkerhet beräkna, huruvida skogsmedel från uti nådiga 
brevet den 19 december 1913 avsedda skogar komma att inflyta till domänstyrelsen under 
ar. TOI5: 

Utom det i utgiftsförslaget upptagna beloppet 761 kronor, avsett att ställas till vederbörande 
revirförvaltares disposition, torde ett belopp av 4397 kronor böra ställas till domänstyrelsens 
förfogande för bestridande av skogsindelningskostnader å boställen och hemman av ifråga- 
varande art. 

Med stöd af vad sålunda anförts får domänstyrelsen underdånigst hemställa om nådigt 
bemyndigande att i den mån fonden tillkommande, till styrelsen inflytande skogsmedel från 
sådana biskopsskogar, vilkas hela virkesöverskott ingår till fonden, icke lämna tillgång till 
bestridande av nu nämnda utgifter, för år 1915 använda högst 1,200 kronor från biskops- 
löneregleringsfonden. Jägmästarnes utgiftsförslag för vissa biskopshemman ingå i deras för- 
slag till förvaltningsåtgärder för andra ecklesiastika skogar och äro med styrelsens förslag 
till förvaltningsåtgärder att bekostas av kyrkofonden denna dag till Eders Kungl. Maj:t 
överlämnade. 
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Tjänster och förordnanden. 

Kungl. Domänstyrelsen. 

Semester har äåtnjutits av: 
generaldirektören Karl Fredenberg den 15 april. Vikarie byrachefen W. Roos; 
byråchefen, friherre Th. Hermelin den 13- 14 april med förordnande för notarien Mar- 

tin Rasch, vilkens tjänst uppehållits av amanuensen Arne Chatillon-Winbergh. 

Tjänstledighet har beviljats revisor E. G. Fahlerantz för sjukdom den 8 april med 
förordnande för amanuensen Per Nicander. 

Skogsstaten. 

Anundsiö revir. Till jägmästare i Anundsjö revir har kungl. maj:t den 16 april 
transporterat och förordnat jägmästaren i Råneå revir J. L. Asker. 

Jörns revir. Jägmästaretjänsten i Jörns revir uppehålles, intill dess densamma blivit 

återbesatt, av assistenten i reviret Ernst Elfvik. Tjänsten sökes av extra jägmästarna Ernst 
Elfvik, Arvid Modin, Hugo Mattsson, Harald Sjöberg, Bror Fornell, Ragnar Lindahl, John 
Wallmark, Wilhelm Fellenius, A. C. Lindhe, F. ELzstadius, Torsten Larsson och Ake Berg. 

Malmesiaurs revir. Till jägmästare i Malmesjaurs revir har kungl. maj:t den 30 
mars utnämnt och förordnat assistenten i. Österdalarnas revir Hjalmar Hägg. 

Norra Roslags revir. Jägmästaretjänsten i Norra-Roslags revir sökes av jägmästaren 
i Täsjö revir V. Olofsson, jägmästaren i Eksjö revir Herman Nordenadler, jägmästaren i 
norra Hälsinglands revir Otto Klemming, jägmästaren i Ombergs revir C. G. Timberg, före- 
ståndaren för Kolleberga skogsskola John Lindner, föreståndaren för Skogshalls skogsskola 
Th. Grinndal, föreståndaren för Hällnäs skogsskola David Grufman, skogstaxatorn i Mellersta 
Norrlands distrikt G. E. Gran samt skogstaxatorn 1 Bergslagsdistriktet Oscar Kollberg. Kungl. 
Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Klemming, Olofsson och 
Timberg i nu nämnd ordning med förord för Klemming. 

Rätans revir. Kungl. Domänsty relsen har på förslag till återbesättande av jägmästare 
tjänsten i Rätans revir uppfört jägmästaren i Torneå revir S. I. Cederberg, skogsingen- 
jören Tell Grenander och skogstaxatorn G. E. Gran i nu nämnd ordning med förord för 
Grenander. 

Tärendö revir. Kungl. Domänstyrelsen har hos kungl. maj:t föreslagit extra jägmästa- 
ren Erik Måhlén att tills vidare uppehålla jägmästaretjänsten i Tärendö revir. 

Ängeså revir. Till jägmästare i Ängeså revir har kungl. maj:t den 16 april utnämnt 
och förordnat skogstaxatorn i Gävle—Dala distrikt Gustaf Lyman. 

Till skogstaxator i Umeå distrikt har förordnats assistenten i Degerfors revir Magnus Alm. 

Till helårsassistent i Malingsbo revir har förordnats överjägmästareassistenten i Skel- 
lefteå distrikt Albrekt Bergstedt. 

Till avlönade assistenter ha förordnats: 

e. jägmästaren A. Elgstrand i Älvsby revir den ?/,—29/.; 
> W. Blom i Vargiså 16/, —?9/1. 

Till skogsindelningsassistenter ha förordnats: 
e. jägmästaren Nils Lundberg i Luleå distrikt den !/,—--29/, 
» D Einar Klinga i » RR 
» > A. Hamre i NT KN 

Hj. Linden i Umeå » BE 
» Bror Rossander i >» FT Ne 

Till överjägmästareassistent i Skellefteå distrikt från den I april och intill dess 
tjänsten blivit återbesatt har förordnats extra jägmästaren Sverker Grenholm. 

Tjänstledighet har beviljats: 
jägmästaren i Juckasjärvi revir Carl Ekman för enskilda angelägenheter den 2—7 mars 

med förordnande för assistenten i reviret Karl Göran Wahlgren; 
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jägmästaren i Wilhelmina revir Ragnar Ekman den 27 febr.—15 april för att uppehålla 
skogstaxatorstjänsten i Umeå distrikt. Vikarie: assistenten i Vilhelmina revir T. Sahlberg; 

jägmästaren i Stensele revir Mattias Estberg för enskilda angelägenheter den 21—31 
mars med förordnande för assistenten i reviret Olof Löfvén. 

Skogsstatens resestipendier. 

Kungl. Domänstyrelsen har på nedanstående sätt fördelat anslaget av 2,500 kronor till 
stipendier åt skogsstatens tjänstemän: 

skogsingenjören Tell Grenander 250 kronor för att under tre veckor studera sågverks- 
rörelse vid statens sågverk i södra Sverige; 

extra jägmästaren Erik Törngren 250 kronor för att under tre veckor studera återväxt- 
förhållandena å trakthyggen inom Mellersta Norrlands distrikt; 

extra jägmästaren Karl Erik Kallin 250 kronor för att under tre veckor studera föryng- 
ringsförhållandena i Jämtlands och Härjedalens skyddsskogsområde; 

jägmästaren M. Berggren 250 kronor för att under tre veckor studera sågverksrörelse vid 
statens sågverk vid Bjurfors samt andra sågverk i södra och mellersta Sverige; 

extra jägmästaren Einar Berggren 250 kronor för att under tre veckor studera säågverks- 
rörelse i Norrland; 

extra jägmästaren Olof Löfvén 400 kronor för att under sex veckor studera kulturer och 
gallringar i södra och mellersta Sverige samt Danmark; 

extra jägmästaren Ragnar Lindahl 250 kronor för att under två veckor studera skogs- 
skötsel i Danmark; , 

extra jägmästaren Per Nicander 200 kronor för att under två veckor studera skogsskötsel 
— huvudsakligen barrskogar — i Danmark; 

extra jägmästaren Georg Ansgar Nordfors 200 kronor för att under två veckor studera 
skogsskötsel i Danmark; 

extra jägmästaren W. Sjögren 200 kronor för att under två veckor studera skogsskötsel, 
företrädesvis ek- och bokskogsskötsel, å Själland och de övriga danska öarna. 

Lediga tjänster. 

Jägmästaretiänsten i Råneå revir sökes hos Kungl. Domänstyrelsen före den 17 
maj klockan tre på dagen. 

Skogstaxatorstjänsten inom Gävle—Dala distrikt sökes hos Kungl. Domänsty- 
relsen före klockan tre på dagen den 19 nästkommande maj. 

Befattningen såsom assistent i Degerfors revir av Umeå distrikt sökes hos 
Kungl. Domänstyrelsen före klockan tre på dagen den 8 nästkommande maj. 

En befattning som skogsindelningsassistent i västra distriktet under tiden 
15 maj 1915 till årets slut sökes hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan tre på dagen 
den 3 maj 1915. 

En befattning såsom assistent i Älvdalens östra och västra revir sökes 
hos Kungl. Domänstyrelsen före den 1 maj klockan tre på dagen. 

Befattningarna vid skogshögskolan såsom extralärare i klimatologi, i 
organisk och teknisk kemi, i allmän= och vertebratzoologi med jakt- och 
fiskevård, i iordbruksekonomi, i skogspolitik med skogsstatistik, i lagkun-= 
skap, i författningskunskap och tiänsteexpedition samt i kartskrift sökas 
hos konteramiralen Arvid Lindman, Västra Trädgårdsgatan 7, Stockholm, före den 12 maj 1915. 
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Synpunkter vid skogsbrandförsäkringsfrågans 

ordnande i Sverige. 

I. Föredrag 

vid Svenska Skogsvärdsföreningens årsmöte den 16 mars 1915. 

Av W. DYBECK. 

Skogsbrandförsäkring är en fråga, som i decennier dryftats i vårt land, 

utan att leda till något praktiskt resultat. 

Sverige är ett skogsland av rang, varom statistiken på många områden 

bär vittnesbörd. Vårt land upptager en areal av 44,6 mill. hektar, av 

vilka 41,1 mill. hektar är fast mark, det övriga sjöar och vatten. Denna 

areal fördelar sig ungefär som följer. Jordbruket använder !/g eller cirka 

5 mill. hektar. 3/g eller cirka 16 mill. hektar utgöras av impediment, berg, 

moss- och myrmarker, återstoden eller halva fastmarksarealen utgöres av ren 

skogsmark. Närmare bestämt upptager skogsmarksarealen 48 & av hela 

landets areal (fig. 1). Detta är den största skogsmarksprocent, som något 

land i Europa kan uppvisa. Som jämförelse kan nämnas att procenten skogs- 

mark av landets totalareal för Europa är 31, europeiska Ryssland 38, Tysk- 

land 26 och Norge 21. | 

Övergå vi till den ekonomiska sidan av saken, så torde bevisföringen 

för skogsbrukets betydelse för vårt land bli än åskådligare. 

Sverige, som under 1890-talet var världens största träexporterande land, 

intager ännu en av de främsta platserna i världens trävaruexport, om vi 

ock för närvarande överträffas av Ryssland, Österrike-Ungern och U.S. A. 

Se vi på vårt lands exportsiffror jämförda med dess import och taga 

statistiken för år 1912 till hjälp, så finna vi, att exporten uppgick till 

760,6 mill. kr. svarande mot en import samma år av 784,9 mill. kr. I 

denna export ingick produkter av skogshantering och trävaruindustri med 

25,3 4 eller 192,7 mill. kr. Räknas härtill skogens betydelse vid fram- 

ställning av pappersindustriens produkter likasom vid bergsbrukets, så torde 

man få tillskriva Sveriges skogar nära hälften av landets export — en i 

sanning god hjälp vid uppehållandet av vår handelsbalans (fig. 4). 

Av vad som framhållits torde klart framgå, att skogen och skogsbruket 

har för vårt land den allra största betydelse, och lika stor betydelse som 

skogen har för landet och nationalekonomien, lika stor betydelse har den 

26 Sk ogsvårdsföreningens Tidskrift, 1915. 
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Inägor 

4.9 mill. har. IA 

Fjällmarker 

6.7 mill. har. 16 & 

Myrar, berg och övriga s. k. impediment. 

9.9 mill. har. 24 < 

Skogbeväxt och till skogsbörd tjänlig mark. 

19.6 mill. har. 4827 

Summa 41.1 mill. har. 

Svenska fastmarksarealens fördelning. 

Bergsbruket 

5.4 mill. kbm. 13 24 

Pappersmasseved 

6.0 mill. kb. 156 

Exportvirke 

6.2 mill. kbm. 16 & 

Husbehovsvirke 

22.3 mill. kb. Tile 

Summa 39.9 mill. kbm. 

Fördelningen av i Sverige tillgodogjort virke 

under år 1911. 

40.53; 

DYBECK. 

| Allm. skogar 

4.6 mill. har 2192 

Enskilde jordägares och jordägande bolags skogar 

16.5 mill. har. 79 

Summa 214 mill. har. 

Fig: 2 

RR av skogshantering och trävaruindustri | 

25.2 HR 

Produkter av pappersindustri 

IT.3 a 

Produkter av jordbruk m. m 

17 

Mineral och produkter därav, andra än metaller 
och rmetallarbeten 

FLN a 

Metaller och metallarbeten 

13.6 4 

Produkter av andra industrigrenar 

il.9 ” 

Utförselns värde 1912, 760,625,754 kronor. 

Fig, 4. 
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i stora delar av vårt land för den skogsägande delen av landets befolk- 

ning och för de industrier, som av skogen få sin råvara. 

Mycket har också åtminstone på senaste decenniet gjorts för att söka 

frammana skogsvård i vårt land, men huru mycket arbeten och kostnader 

som nedläggas härpå av staten och enskilda, så har skogsbrandsstatistiken 

och särskilt förhållandet under sommaren 1914 visat, att de kunna vara 

bortkastade, om olyckan är framme, och en skogsägare kan genom skogs- 

eldarnas härjningar på några timmar eller dagar hava förlorat sin kanske 

värdefullaste egendom. 

Risken för den enskilde att göra förlust genom brand förefinns ju 

alltid beträffande egendom, som kan härjas av eld, såsom byggnader, 

lösegendom, varulager o. d., men få torde de omdömesgilla personer vara 

i vårt land, som ej genom brandförsäkring sökt skydda sig mot en dylik 

eventualitet. Skogsägare ha dock hittills i vårt land stått och stå fort- 

farande utan möjlighet att på ett betryggande sätt och på antagliga och 

tilltalande villkor kunna skaffa sig detta skydd för förluster genom skogseld. 

Vända vi våra blickar utom landets gränser, hava dock våra grann- 

länder hunnit längre på detta område. I Tyskland har möjlighet till 

skogsbrandförsäkring, förmedlat av ett inhemskt bolag, stått skogsägare 

till buds i 20 år, i Norge i 3 år och i Finland i 1 år. Gå vi nu att 

granska huru dessa länder sökt lösa skogsbrandförsäkringsproblemet, så 

skola vi finna, att det är högst olika principer, som gjort sig gällande i 

dessa tre länder, vilket torde förklara, att skogsbrandförsäkringen arbetat 

sig fram så högst olika i de 3 länderna. 

Vända vi oss först till Tyskland, så finna vi redan 1895, huru »Munchen- 

Gladbacher Feuer-Versicherungs-Gesellschaft i liten skala börjar förmedla 

skogsbrandförsäkring. Utvecklingen går trögt, och efter 8 års verksamhet 

äro endast 135,000 har brandförsäkrade, och efter 18 år uppgår försäk- 

ringsbeståndet endast till 150 mill. Rmk, vilket måste betecknas som en 

mycket låg siffra för Tyskland. År 1907 började Provinzial-Feuer-Ver- 

sicherungsanstalt der Rheinprovinz i Disseldorf syssla med skogsbrand- 

försäkring med resultat, att efter 5 års verksamhet försäkringsbeståndet 

omfattar c:a 79 mill. Rmk. och 91,823 har försäkrad skogsmark. Detta 

bolag fick i förbigående nämnt år 1911 vidkännas skadeersättning för 

330,000 Rmk, samtidigt som premien inbragte 73,000 Rmk. Förutom 

dessa bolag arbeta följande bolag i Tyskland med skogsbrandförsäkring, 

nämligen: »Die Magdeburgische Land-Feuersozietät>» i Magdeburg, »die 

Schleswig-Holsteinische Landesbrandkasse» i Kiel, »die Land-Feuersozietät 

des Grossherzogtums Sachsen» i Merseburg och die Versicherungsabteilung 

der Bayrischen Hypoteken und Wechselbank>» i Mänchen samt möjligen 

ännu andra. 
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Vid början af år 1914 torde i Tyskland av de privata och kommunala 

skogarnas hela areal, som beräknas utgöra 5,6 mill. har, 5,3s & eller 

300,000 har vara försäkrade mot skogsbrand, ett resultat efter 20-årig brand- 

försäkringsverksamhet, som måste betecknas som otillfredsställande och 

beroende på den form skogsbrandförsäkringen tagit sig i landet. Emeller- 

tid synes skogsbrandförsäkringsidén även i Tyskland börjat vinna terräng 

under de senaste åren. 

I Tyskland finns intet särskilt skogsbrandförsäkringsbolag, utan det 

är äldre brandbolag, som upptagit även denna försäkringsgren. Samtliga 

dessa bolag meddela försäkring a den stående skogen eller virkets handels- 

värde, eller därest detta, som fallet är vid ung och medelålders skog, 

understiger skogsbeståndets kostnadsvärde, skadeersättning beräknad efter 

den s. k. kostnadsvärdemetoden för ungskogar och s. k. förväntnings- 

värdemetoden för skogsbestånd, som nått medelåldern, men icke hugg- 
barhetsåldern. 

De tyska bolagen meddela alltså försäkring å all stående skog samt i 

den kvarliggande avverkat timmer, vidare ersättes skada, som förorsakas 

skogsbestånden vid släckningsarbete, och efter särskild överenskommelse 

kunna även kultur och röjningskostnader bli föremål för försäkring. Släck- 

ningskostnader samt skada på skogsmark och markbetäckningen täckas 

däremot ej av försäkringen. Försäkringarna avslutas i allmänhet som 10 

års kontrakt. 

Vid skadereglering går man ut ifrån att det är skogsbeståndets rent 

ekonomiska värde som är försäkringsobjekt, och vid beräkning av skadan 

använder man sig i regel av trenne beräkningsmetoder, för vilka här 

nedan redogöres i korthet och genom exempel. 

Kostnadsvärdemetoden. 

Skogsbeståndets värde, — Markräntan + Kulturkostnadernas slutvärde + ränte- 

slutvärdet för förvaltningskostnaderna = 

f/ | ; i (a är Pp j — 1 

oa ml SE Ee | Je x (a ES) SS OA 

IOO 

vi = markvardet pr har; 2 = procenten: z— bestandets, alder; A= 
kulturkostnaden pr har; £ = förvaltningskostnader pr har. 

» Elt från Tvskland hämtat exempel, på ett 15-årigt skogsbestånds kostnadsvärde. 

per hektar = 2 tunnland. 
Markvärdet 400 Rmk, Kulturkostnaderna 120 Rmk, årliga förvaltningskostnader 

4 Rmk, procenten 3. 
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Dessa värden lämna: markränta 223 Rmk, kulturkostnadernas slutvärde 187 RKmk, 

samt ränteslutvärdet för förvaltningskostnaderna 74 Rmk, s:ma 484 Rmk. 

Är slutenhetsgraden o,8, blir värdet 9/,, X 484 = 387,20 Rmk. 

Skadan är lika med värdet med avdrag av brandresternas eventuella värde. 

Förväntningsvärdemetoden. 

Ett bestånds förväntningsvärde erhålles sålunda, att alla de inkomster, 

som kunna påräknas ur en viss bestämd skogsareal intill den tidpunkt, 

då avverkning anses kunna med fördel ske, diskonteras till närvarande 

tid, varefter resultatet minskas med alla under samma tidsperiod nöd- 

vändiga utgifterna, även de diskonterade på enahanda sätt. 

Ett exempel från Tyskland lämna här nedan ett 353-årigt bestånds 

förväntningsvärde, vilket vid omloppstidens slut eller vid 60 års ålder 

uppnår ett värde av 3,300 Rmk per har. Under hushållningsperioden 

motses genom gallring vid beståndets 40:de år en inkomst av 100 Rmk 

per har och vid dess 50:de år 160 Rmk per har. 

Beståndets slutvärde per har vid 60 års ålder bliver: 

Slutavverkningsbeloppet vid. 00 dl... ssu smink 353OOK INNE 

Inkomsten från första gallringen vid 40 år, 100 Rmk, prolon- 

Setadimed ranta pa anta a 34. 1 20K SKA TI 

Inkomsten från andra gallringen vid 50 år 160 Rmk, prolon- 

Ferad med ranta, pa fanta a 376 Le LORÄLSPE Se JR 

S:a 3,696 Rmk 

Då det 60-åriga beståndets slutvärde alltså utgör 3,096 Rmk per har, 

fås det 353-åriga beståndsvärdet genom att diskontera sagda belopp 23 år 

tillbaka. Man får då ett värde av 1,774 Rmk. 

Från detta värde, 1,774 Rmk, bör ännu avdragas: 

EE OF VA lnSSKOSTIMAGSk verse es rensar eger sa SRA SES 4 Rmk 

falntaa navet dets! 500: RM <A FAR re Nr ANA Fkn 15 

årliga utgifter 19 Rmk 

IS atsE tid. 

Kapitalvärdet av denna i 25 års tid löpande årliga utgift diskonterad 

till den tid, värderingen utföres, utgör 331 KRmk. 

När denna summa 331 Rmk, avdrages från 1,774 Rmk fås det 35- 

åriga beståndets förväntningsvärde, som i detta fall blir 7,774 mk — 

BN VISA RLM PEK RAK: 
Skadan = värdet med avdrag av den brända skogens realisationsvärde. 
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Försäljningsvärdemetoden. 

Det brunna skogsbeståndets försäljningsvärde utrönes genom taxering 

medelst provytor eller genom specialtaxering, varefter värdering sker 

enligt för orten gällande pris för oskadat virke. 

Skadan = taxerade värdet med avdrag av den brända skogens rea- 

lisationsvärde. 

Kostnadsvärdemetoden användes i allmänhet för ungskogar, och iakt- 

tages, att från det beräknade värdet drages inkomsten från beståndet 

genom gallring eller dylikt förräntat med ränta på ränta till åldern vid 

skadetilltället. 

Förväntningsvärdemetoden kommer i regel till användning för medel- 

ålders skogar, som ännu ej nått huggbarhetsåldern, som ju bestämmes 

av den för marken lämpligaste omloppstiden. 

Försäljningsvärdemetoden kommer slutligen till användning vid värde- 

ring av eller skadereglering i gammal, avverkningsbar skog. 

Vid all skadereglering beräknas värdet å skogsbeståndet före branden 

och efter branden, och skadan, som ersättes, blir skillnaden häremellan. 

Skulle skogsbeståndet vara för lågt försäkringsvärderat, får skogsägaren, 

såsom fallet är vid all annan brandförsäkring, ersättning sig tillerkänd 

endast i den proportion av skadan, vari försäkringssumman står till det 

försäkrade värdet. 
Normal- 

premiesatserna äro 25— 50 öre per 1,000 kr. värde för ren lövskog. 

60—150 >» >» » » » » äldre blandskog av barr och löv. 

100—400 » => » » » » ung blandskog av barr och löv. 

500—750 >» >» » » » » rena barrskogsbestånd under 25- 
ärs åldern. 

I50—500 » >» » > » » rena barrskogsbestånd i ålder från 
25—40 år. 

SO0—150 » oo» » > > » rena barrskogsbestånd i ålder över 
5 

40 år. 

Dessa premiesatser bliva för övrigt höjda med intill 30 20, därest för- 

säkringstagaren ej tecknar 10 års kontrakt eller från försäkring utesluter 

ägande skogsareal. Tilläggspremier erläggas vidare, om järnväg finnes 

invid skogen, om livligt trafikerade vägar leda genom skogen, om kol- 

milor, utvärdshus, eldfarliga inrättningar eller bestånd finnas å skogen, 

om högt gräs eller torra mossar förekomma, samt om skogen bristfälligt 

bevakas eller ligger invid städer o. d. 

Som förut framhållits har skogsbrandsförsäkringsfrågans utveckling i 

Tyskland gått trögt och torde orsakerna härtill vara: 

1) att rörelsen bedrivits av gamla brandbolag och som biaffär, var- 

igenom för litet intresse och så att säga omvårdnad nedlagts på att i 
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skogsägarnas eget intresse föra skogsbrandförsäkringsfrågan till lyckligaste 

lösning; 

2) att vidare premiesatserna hållits höga samtidigt som enligt uppgift 

en tendens hos försäkringsbolagen gjort sig gällande, att vid skadereg- 

leringar hålla värdet å ren ungskog nere så lågt, att ej ens kulturkost- 

naderna blivit betäckta (jämför använda 3 9? ränta i förut anförda exem- 

plet på skadereglering). 

I Norge har skogsbrandförsäkringsfrågan blivit löst efter en från de 

tyska bolagens principer helt avvikande metod. Sedan frågan i Norge 

så väl som i andra länder under en följd av år visserligen varit föremål 

för intresse, men nödigt initiativ saknats, samlades den 15 nov. 1911 

ett 40-tal för saken intresserade, bland vilka återfunnos så gott som 

samtliga större skogsägare i Norge, vilket framgår av, att dessa 40 sam- 

tidigt anmälde ett skogsbrandförsäkringsvärde av 17,8 mill. kr. Denna 

delegation beslöt att starta »Det Norske Gjensidige Skogsbrandforsik- 

ringsselskap> så snart 30 mill. kr. försäkringsbelopp hunnit tecknas. 

Detta gick på några månader och den 20 febr. 1912 konstituerade sig 

bolaget i Kristiania. Utvecklingen gick sedan hastigt. Den 1 nov. 1912 

var 43 mill. kr. försäkringsvärde anmält för 553,260 har skogsmark, vilka 

siffror under de följande tvenne åren steg så, att sällskapet den 1 nov. 1914 

hade en omslutning av 84'/, mill. kr. för en försäkrad skogsmarksareal av 

nära I mill. hektar. I de 13 amt, i vilka bolaget arbetar, utgör arealen 

skogsmark 5 9 mill. har, och äro alltså därav över 17 20 redan brandför- 

säkrade. Då emellertid endast 3 mill. har kunna bli föremål för försäkring, 

så är i verkligheten redan ?/, av den försäkringsbara skogen försäkrad. 

Jämför man de skogsbrandförsäkrade arealernas storlek i Norge och 

Tyskland, så skall man finna, att i Norge på 3 år vunnits mer än 3 

gånger så stor anslutning som i Tyskland på nära 20 år. 

Anledningen till denna storartade framgång får sökas i flera omständig- 

heter, som intimt hänga samman med brandförsäkringsfrågans ordnande i 

Norge. Redan av det norska skogsbrandförsäkringsbolagets namn framgår ju 

att det är ömsesidigt, och rent ömsesidigt, så att a// vinst och övrig inkomst 

på rörelsen fonderas för att stärka bolagets ekonomi och möjliggöra premi- 

ens successiva sänkande för de försäkringstagare, som i vissa år — enligt 

nuvarande projekt 5 år — tillhört bolaget. Vidare har det norska bolaget, 

som enda försäkringsobjekt tagit den ej avverkningsbaraskogen och den mark, 

varpå den växer, och formulerat detta så, att ersättning endast utbetalas 

för skada genom skogsbrand eller anstalter för skogsbrands släckning på 

den s. k. »skogbunden», varmed förstås marken och den därpå växande 

yngre skogen, som ej med vinst för skogsägaren kan avverkas. Motivet 

för denna begränsning av försäkringens omfattning har framgått ur erfa- 
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renheten vid skogsbrand, som visat, att en skogsägare vid inträffad skogs- 
eld i regel får de yngre skogsbeständen och deras markbetäckning för- 
störd, under det att den mognare skogen visserligen kan övergås av 
skogseld, men i regel kan tagas tillvara och försäljas med förhållandevis 
liten förlust för markägaren.' 

Värde i kr 
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Fig. 5. Grafisk framställning av barrblandbestånds värde vid olika åldrar, efter TOR JONSONS 
värdeberäkningar från Malingsbo. Den undre heldragna linjen betecknar beståndets reali- 
sationsvärde vid olika åldrar, den övre heldragna detta realisationsvärde + utfallna gallringars 
värden, prolongerade efter 4 2, ränta. De båda streckade linjerna beteckna beståndets för- 
väntningsvärden vid resp. 60 och 100 års omloppstider, och äro erhållna därigenom att 
slutvärdena diskonterats tillbaka efter 4 27 räntefot. Vid o år beteckna de alltså skogs- 
kulturens värde. Det streckade fältet betecknar det värde, som vid en tvångsavverkning med 
resp. åldrar går förlorat, och vilket värde alltså i första hand vid en skogseld tillspillogives. 
(Efter G. LUNDBERG). 

Genom denna begränsning av ansvarigheten kan bolaget utan risk 
meddela försäkring på a// befintlig ungskog och underväxt intill viss i 
försäkringsavtalet angiven maximidimension, å försäkringstagarens skogs- 
mark, enär skogsägaren själv står risken för den över denna dimension 
liggande skogens skada vid eventuell skogseld, och därigenom betryggande 
säkerhet mot missbruk av skogsbrandsförsäkring ansetts förefinnas. 

: Förf. har i vinter vid Gävle varit i tillfälle att i sällskap med en erfaren trävaruman 
bese virke, sågat av vid Valbobranden 1914 starkt skadat timmer, men kunde å den sågade 
varan ej upptäckas någon skillnad från trävaror, sågade av icke brandskadat timmer. 
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Fig. 6. Plantering, utförd 1901. Foto aug. 1912. Finnö, Stavangers amt, Norge. 

Från samma plantering på Finnö som fig. 6, bränd 22 jan. 1913. Fot. aug. 1913. Fig. 
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Med hänsyn till denna begränsning har premien i Norge kunnat sättas 

till 1,25 per 1,000 kr. försäkringsvärde i alla härader, som infört skogs- 

brandsregler eller ordnade bestämmelser för släckning av skogseld, och i 

övriga härader till 1,75 per 1,000. Dessa premiesatser förhöjas med intill 

50 öre per 1,000 kr. försäkringsvärde, om på grund av skogens belägen- 

het eller där befintliga eldfarliga inrättningar större brandrisk anses före- 

finnas. Medelpremien för bolagets hela försäkringsbestånd utgjorde under 

ären 1912—1914 kr. 1,29 per 1,000 kr:s försäkringsvärde. 

Fig. 8. Skogsbrandstrakt för 100 år sedan. Fxmundstrakten i Norge. 

Skulle det visa sig, att skadorna bliva så stora något år, att de ej 

kunna täckas av premieintäkt och reserverade medel, så medger bolagets 

stadgar en extra uttaxering av intill 3 gånger premiesatsen a alla försäkringar. 

Försäkringsavtalet träffas på 5 år, och alla försäkringar löpa från 1 april. 

Försäkringen skall som regel omfatta all försäkringstagaren tillhörig skog. 

Vid skadereglering tillämpas i allmänhet förväntningsvärdemetoden, 

utom då skadan gäller kulturskogar, då kostnadsvärdemetoden användes. 

En stor fördel med det norska systemet är ock den, att värdet å 

>»skogbunden»> relativt lätt låter sig fastställas, vilket betydligt förenklar 

förfarandet vid tecknande av försäkringarna, då i regel skogsägaren själv 

eller med ortens förhållanden förtrogna personer med relativt stor lätthet 

kunna angiva försäkringsvärdet per har för den s. k. »skogbunden», och 
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utgör detta värde i genomsnitt för hela bolagets försäkringsbestånd något 

över 83 kr. per har, och varierar i regel mellan 50 och 150 kr. per hektar. 

Genom denna form av skogsbrandförsäkring kan en skogsägare i Norge 

försäkra 50,000 har medelgod skogsmark med ungskog och underväxt 

under 15 fot 4 tum, värderade till 4,5 mill kr., för en premie av 5,850 

kr. och en godsägare försäkra sina 750 har skogsmark med ett värde 

på >»skogbunden» av 55 kr. för en premie av kr. 72,19, samt en hem- 

mansägare med 50 har skogsmark av medelgod beskaffenhet och be- 

vuxenhet erhålla försäkring å sin skog mot brandskada för den relativt 

ringa penningen kr. 4,38 per år. 

Det norska bolaget har under de tre åren 1912—1914 haft mycket 

ringa skador att ersätta eller 

ar oig912 med premieinkomst av 58,332 kr. i skador kt. 270: — 
MUTOI3. >» » 50 8B0,480 i » » 20 

ROTA <& » TOO: ST » » 8,406: — 

eller under treårsperioden 

i premieinkomst 240,562 kr. och i » > 8,926: — 

eller i skadeersättning endast 3,7 70 av premieintäkten. 

Det är sålunda under gynnsamma förhållanden bolaget arbetat, vilket 

jämte dess sunda organisation och skickliga ledning gjort, att bolaget 

fått en så framgångsrik start. 

Bolagets ekonomiska ställning belyses av nedanstående tablå, hämtad 

ur sällskapets räkenskaper: 

1912 1913 "uu 1914 

premier: Ef 583 32,07 KE. S0,480,s0 Ki: OG, 750,4 

anmäl. avg. > 280,75 =» 470,00 =» 713,00 

räntor » T.O37658L AN 4 OO AARS 5,426,68 

Summa kr. 59,656,40 kr. 85,023,77 kr. 115,890,13 

Premiereserv: kr. 15,000,00 kr. 75,000,00 kr. 105,000,0o 

Reservfond > 25,000,00 > 25,000,00 > —70,000,00 

Omkostnaderna för sällskapets personal, styrelse och övriga förvalt- 

ningskostnader stiga till följande proc. av inkomsterna, nämligen 

1912 1913 1914 

3255 PrOC:H 2054 PLOCH R24 8 NPIOG: 

och torde enligt den levande kraftens i bolaget, direktör R. HOLST 

utsago ej kunna beräknas nedgå under 20 proc. 

Räntorna hava i procent till utgifterna förhållit sig sålunda: 

1912 1913 1914 

4 PrOG TÖRPLOG: 2, PIOG: 
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Det Norske Gjensidige Skogsbrandforsikringsselskapet ledes av en styrelse 

på 4 personer, däribland verkställande direktören A. B. NILSEN, som i 

Kristiania driver annan omfattande försäkringsverksamhet och inom vil- 

kens kontor sällskapets rörelse även inrymts. 

Över styrelsen står representantskapet på 15 personer, som samman- 

träder minst 1 gång årligen och har att välja styrelse och övervaka dess 

handhavande av bolagets angelägenheter samt genom utsedda förtroende- 

män på obestämda tider låta revidera kassa och värdehandlingar. 

Bolagsstämma hålles en gång årligen, där varje försäkringstagare äger 

en röst intill 100 kr. i premiebelopp samt därefter en röst för varje ytter- 

ligare betalt 100-tal kr. i premie. Ingen får dock utöva rösträtt för mer 

än 20 röster. 

Även i Finland har under sistförflutna året skogsbrandförsäkrings- 

frågan förts fram. 

År 1911 diskuterades frågan i lantbrukssällskapets centralförbund samt 

var sedan föremål för skogsvårdssällskapets Tapio intresse, tills ömsesidiga 

försäkringsanstalten Sampo i Åbo den 19 nov. 1913 beslöt söka starta en 

ny avdelning för skogsbrandförsäkring. Inbjudan till preliminär teckning 

samlade på kort tid 105 anmälningar, upptagande ett försäkringsvärde 

på ungskog av c:a 20 mill. kr., medan den huggbara skogen represen- 

terade ett dubbelt högre värde. 

Med stöd av denna försöksteckning beslöt Sampo den 18 maj 1913 

att starta en avdelning för skogsbrandförsäkring, under villkor att minst 

100 delägare ingingo för minst 15 mill. mark. 

Den nya avdelningen trädde i verksamhet den 13 juni, och i slutet på 

september 1913 hade den ett försäkringsbestånd av inemot 40 mill. F. 

mark och en försäkrad areal av 228,000 har. Under sommaren 1914 

inträffade 19 brandskador, som påkallade en ersättning av anstalten på 

16,000 F. mark. 

Enligt privatskogskommitténs utredning år 1899 totala arealen i Finland 

SMB ENS sosse 3,5 mill. har eller G,z4 Yoravi landetsihelakaneal 

CONNESKO SSP ee V5e SET ES » > > 

kärr, mossar, fjäll, vat- 

LE(ET01 0015 10 0 än og SR 1755 > » SE älDAN 0 » » » 

eller” summa 36,2 mill. har KOD 

Av dessa c:a r15,. mill. hektar torr skogsmark finnas i privat ägo 

9,9 mill. har och 1,8 mill. har skogbärande kärrmark eller inalles c:a 11,7 

mill. har, varav inses, att Sampo ännu endast omslutit c:a 2 2 av all 

skog i privat ägo. 
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Sampo meddelar försäkring på 5 års perioder räknade för fulla kalen- 

derår, och medgiver en nedsättning av årspremierna med resp. 80, 60, 

40 och 10 6, om försäkringsavtalet ingås efter 1 juli, I augusti, I Sep- 

tember och 1 oktober. 

Premierna äro följande: 

Inträdesavgift 30 öre per 1,000 kr. försäkringsvärde, vilken avgift 

avsättes till en grundfond med ändamål att vid avdelningens eventuella 

upplösning säkerställa dess förbindelser. Vidare årspremie enligt-tariff 

samt tillskottspremie av högst 3 ggr årspremiens belopp, i de fall anstal- 

tens därtill avsedda tillgångar ej skulle förslå att täcka förlusterna av 

brandskada. Skulle ändå större skada något år inträffa, än att den kan 

täckas av ärspremier, tillskottspremier och fonderade medel, skola de till 

ersättning berättigade, en var i förhållande till det honom tillerkända 

beloppet, vidkännas denna brist. 

Försäkringsavtalet skall, därest icke vid försäkringens avslutande annor- 

lunda överenskommes, omfatta hela den till en fastighet hörande skogs- 

arealen, men meddelas ej till högre belopp än 3/, av det försäkrade 

värdet. 

Försäkring meddelas å 

1 a) växande ungskogsbestånd; 
6) erforderliga kulturkostnader i fråga om bestånd, vilka ännu icke 

uppnått 135 års ålder, intill ett belopp av högst 50 F. mark pr har; 

2 huggbar skog; 

3 skogsprodukter, kvarliggande på avverkningsplatsen i försäkrad skog. 

Försäkringen omfattar jämväl skada uppkommen genem åtgärder för 

släckning av skogseld, men ej släckningskostnader. Ersättningsgrunderna 

äro de vanliga, och skadan utgöres av skillnaden mellan försäkringsvärdet 

före och efter branden, utom beträffande försäkrade kulturkostnader, där 

skadan blir lika med försäkringssumman. 

Sampos brandförsäkringsavdelning hade emellertid tillkommit genom 

en hastig utredning av frågan, och starten redan innan ett av Lantbruks- 

sällskapens Centralförbund och föreningen Tapio tillsatt utskott på fyra 

personer för brandförsäkringsfrågans utredande ens hunnit samlas. 

Huruvida utskottet numera har fullföljt sitt uppdrag är mig ej bekant, 

men samtidigt har styrelsen för sågägarnas i Finland Brandbolag utrett 

frågan om grundandet av en anstalt för skogsbrandförsäkring. 

Försäkringsvillkoren äro här utarbetade i närmaste överensstämmande 

med det norska bolagets, utom att, som i skrivelse av nov. 1914 till 

Finska Sågverksägarnes förenings medlemmar av AXEL FORSSELL an- 

märkes, i första paragrafen införts en bestämmelse om, att även vuxen 

skog skulle kunna bli föremål för försäkring, rörande vilken bestämmelses 
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ändamålsenlighet FORSSELL dock anser tvivelsmål råda, men att det 

måhända är lämpligt, om en sådan inrymmes i det närvarande förslaget, 

som i alla händelser måste anses ha en helt och hållet preliminär natur.» 

Stadgarna för denna projekterade anstalt benämnd »Skogsbrandför- 

säkringsföreningen i Finland» bestämmer som minimiförsäkringsbestånd 30 

mill. kr. försäkringsvärde, försäkrat av minst 300 delägare. 

Vidare är föreningens rörelse säkerställd genom en grundfond av 1 29 

av försäkringsbeståndets värde, bildad genom grundfondsförbindelser å 10 

kr. pr 1,000 kr:s försäkringsvärde, som det tillkommer alla försäkringstagare 

att teckna vid försäkringsavtals ingående, vilka grundfondsförbindelser 

dock så småningom avskrivas därigenom, att 25 20 av årsbehållningen 

skall överföras till grundfonden och fördelas på innestående förbindelser. 

Föreningen skulle ledas av ett förvaltningsråd på 9 ledamöter och en 

direktion på 3 ledamöter, samt rösträtten vid föreningsmöte utövas med 

en röst för varje 10,000-tal kr. försäkringsvärde, dock högst 15 röster. 

Försäkringspremien bestämmes årligen av förvaltningsrådet, men får 

premieförhöjning ej tillämpas för löpande försäkringsåret. Skador av 

större omfång, än som kunna täckas av influtna årspremier och reser- 

verade medel, regleras medelst upplånade medel för återbetalning inom 

fem år med grundfondsförbindelserna som säkerhet. 

Denna skogsbrandförsäkrings mera ideella läggning framgår till sist av 

den paragraf i stadgarna, som handlar om formen för föreningens upp- 

lösning, där det bestämmes, att vid eventuell upplösning återstående till- 

gångar »skola givas till någon forstlig sammanslutning, vilken äger använda 

räntorna å beloppet till främjande av skyddsåtgärder mot skogsbrand»>. 

Anledning synes alltså föreligga att förmoda, det anstalten Sampos 

lösning av skogsbrandförsäkringsfrågan i Finland ej är att anse som den 

definitiva. 

I Sverige kan skogsbrandförsäkringsfrågan spåras långt tillbaka i tiden. 

År 1878 försökte man på förslag av dåvarande direktören för skogs- 

institutet C. G. HOLMERZ att starta »Allmänna Svenska Skogsbrandför- 

säkringsbolaget», för vilket stadgar och bestämmelser voro klara, men 

anslutningen blev ringa, och förslaget självdog, för att ej upptagas annat 

än till diskussion i press och tidskrifter förrän år 1911, då friherre V. 

ROSEN i Lillieskog sökte starta »Svenska Ömsesidiga Försäkringsbolaget 

Skogseld» med säte inom Åse och Viste härad i Skaraborgs län. 

»Skogseld> var så till synes rätt planlagt, som det avsåg att lösa 

frågan på sträng ömsesidig grund, om ock ansvarigheten var begränsad. 

Bolagets minimiförsäkringsbestånd bestämdes till 50 mill. kr. tecknade 
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av minst 500 försäkringstagare. Föremål för försäkring skulle vara 

» växande skog och i skog kvarliggande avverkat virke». Premien be- 

stämdes från början till 2 pro mille, men nedsattes sedan till 1 pro mille 

För järnväg inom 50 m. från-skogen förutsattes en premieökning av 40 94, 

och därest milkolning bedreves inom området en förhöjning av 10 0, 

samt under villkor att skogen bestod av övervägande lövskog, att den 

genomskars av åker, äng eller minst 50 m. brett vattendrag eller var 

skyddad av lövskogsskyddsbälten viss premierabatt intill 20 20. Endast 

3/, av skogsvärdet finge dock försäkras. 

För täckande av inträffad skada av större omfång, än som kunde med 

tillgängliga medel regleras, var skyldigheten att erlägga en tillskottsavgift 

av högst 2 gånger årspremien i försäkringsvillkoren inrymd. 

Vid skadereglering avdrages 10 20 av ersättningsbeloppet, om skadan 

inträffar första försäkringsåret, eljest 5 /o. Dessa avdrag tillfalla reserv- 

fonden. Överstiga skadorna intäkten av årspremierna, stadgade tilläggs- 

premier och högsta medgivna tillskottet ur reservfonden, skulle de fast- 

ställda ersättningsbeloppen nedsättas, alla i samma förhållande, och ska- 

dorna därmed anses slutreglerade. 

Försäkringsavtalet skulle i allmänhet grunda sig på försäkringstagarens 

uppgifter, men ägde styrelsen fordra facklig värdering, som i så fall 

skulle bekostas av sökanden. Högsta ansvarighet på samma risk var 

fastställd till 100,000 kr. och skulle överskjutande värde återförsäkras. 

Bolaget skulle ledas av en styrelse bestående av 3—15 personer, och 

rösträtt vid bolagsstämman — som sammanträder inom Åse och Viste 

härad — utövas endast av försäkringstagare med I röst för försäkrings- 

värde intill 1,000 kr. och därefter 1 röst för varje fullt tusental kr. därutöver. 

Bolaget rönte emellertid ingen livligare anslutning, och har minimi- 

försäkringsbeloppet ännu ej kunnat uppbringas. 

Till synes kom skogsbrandförsäkringsfrågan sedan att ligga nere några 

är i vårt land, om också de svenska brandförsäkringsbolagen och tariff- 

föreningen ägnat frågan någon uppmärksamhet. 

Det norska brandbolagets glänsande framgång och skogsbrandsommaren 

1914 fäste emellertid uppmärksamheten ånyo på denna viktiga fråga, och 

vid skogsvårdsstyrelsernas möte i Stockholm den 1—-4 dec. 1914 väckte 

skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län en motion, som redogjorde för 

skogsbrandförsäkringens ordnande i Norge, där försäkring endast med- 

delas å ungskog och skog under viss dimension, vilka begrepp jämte 

skogsmarken i Norge benämnes skogbunden, och av motionären på svenska 

döptes till > skogsbotten ». Motionen utmynnade i en hemställan, att skogs- 

vårdsstyrelsemötet ville tillsätta en kommitté med uppdrag att utreda 

frågan och därefter sammankalla Sveriges skogsägare och andra för frågan 
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intresserade till ett möte i Stockholm, för att på denna väg med största 

sannolikhet kunna föra frågan vidare till en lycklig lösning. Det utskott, 

som hade frågan under behandling, fick emellertid av en utskottsmedlem med- 

delande om, att skogsbrandförsäkringsproblemet redan var löst av intres- 

serade i Göteborg, och därmed lät utskottet och skogsvårdsstyrelsemötet 

sig nöja, och motionen avslogs under utskottets motivering, »att denna 

sak vore att anse som 'en så utpräglad enskild angelägenhet, att det icke 

kunde anses tillkomma 'skogsvårdsstyrelserna såsom sådana att för dess 

ordnande göra ett direkt ingripande», men med uttalande av önskvärd- 

heten av skogsbrandförsäkringsfrågans snara ordnande. 

Nu gick emellertid utvecklingen raskare, och ett par veckor senare 

eller den 14 december förra året ingavs till K. Maj:t anhållan om stad- 

fästelse å >Svenska skogsbrandförsäkringsbolaget — ömsesidigt» med som 

hela svenska pressen meddelade starkt finansiellt och fackligt underlag. 

Svenska skogsbrandförsäkringsbolaget skall enligt förslag till bolags- 

ordning meddela försäkring å 

1) skog eller skogsplantering; 

2) avverkningsrätt till skog; 

3) avverkat, i skog upplagt virke, 

varjämte bolaget kan övertaga andel i annan försäkringsanstalts an- 

svarighet för försäkring av det slag bolaget själv meddelar. 

Så långt bolagsordningen. Enligt Aftonbladet för den '4/;> 1914 och 

för övrigt så gott som alla Sveriges tidningar meddelas vidare, att bolagets 

huvudsakligaste ändamål är att meddela försäkring å skogsbotten, d. v. s. 

icke avverkningsbar ungskog och själva skogsmarken. 

Enligt bolagsordningens $ 21 bestämmes vidare för varje försäkring 

ett ansvarighetsbelopp, efter vilket avgifterna beräknas. 

För en försäkring erlägges 

1) inträdesavgift med 1 pro mille; 

2) årsavgift med av bolagsstämman fastställd sats av ansvarighetsbe- 

loppet, angående vilken sats direktör LUNDGREN på möte i Flen den 

27 februari d. å. meddelade, att den beräknas till 1,25 pro mille för ungskog 

och 735 öre pro mille för mogen skog; 

3) tillskottsavgift, som utgår under de förutsättningar och i den ordning 

lag stadgar, vilken avgift dock enligt LUNDGREN i Flen tages i anspråk 

först sedan förlagskapitalet utnyttjats. 

Bolaget anses ej bildat förr än 300 försäkringar tecknats för minst 25 

mill. kr:s försäkringsbelopp. 

Det ekonomiska underlaget erhålles från »Svenska skogsbrandförsäk- 

ringsbolagets Förlagsaktiebolag», som omedelbart efter bolagets registre- 

ring i enlighet med särskilt garantiavtal tillskjuter 250,000 kr. 
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Förlagsbolaget erhåller härför av det ömsesidiga skogsbrandbolaget 

1) 6 Ao årlig ränta å försträckta kapitalet; 

2) "/i. av överskottet av rörelsen, skolande där något år ränta ej kan 

enligt lag utbetalas, förlagsaktiebolagets fordran överföras i ny räkning; 

3) vidare rätt till kurs av 130 20 av det nominella värdet på aktierna, 

då dessa skulle övertagas av det ömsesidiga bolaget, vilken aktieöver- 

låtelse dock icke något år finge äga rum i större omfattning, än att 

reservfonden, sedan inlösen skett, uppgått till minst 2 gånger nominella 

beloppet av samtliga av bolaget inlösta aktier i förlagsaktiebolaget. 

Bolaget är planerat att arbeta med följande fonder: 

1) grundfonden — de 2530,000 kronorna; 

2) reserufonden, som avsättes av bolagsstämman intill dess den upp- 

går till 2 20 av försäkringssumman, och till vilkén avsättes minst hälfter 

av den behållning, som återstår på rörelsen, sedan eventuell brist å balans- 

kontot, ränte och vinstskuld till förlagsbolaget blivit avsatt, vidare 

3) försäkringsfonden, som avsättes enligt lag, samt slutligen 

4) övriga av bolagsstämman beslutade fonder. 

Bolaget ledes av styrelse på 35 personer och har sitt säte i Göteborg, 

där ock bolagsstämman årligen sammanträder senast 1 maj. 

Rösträtt vid denna utövas av: 

1) delägare med 1 röst på varje påbörjat 20-tusental kr. ansvarig- 

hetsbelopp; 

2) aktieägare i förlagsbolaget med 1 röst för varje aktie å 250 kr, 

Intill dess försäkringsbeloppet uppgår till 50 mill. kr. får endast 350,000 

kr:s ansvarighet tagas å samma risk, sedan högre, dock ej över 100,000 

kr., vilken förmån inträder vid 250 mill. kr:s försäkringsvärde. 

Nedgår försäkringsbeloppet under 15 mill. kr., eller skulle enligt prövad 

balansräkning '/; grundfonden gått förlorad, skall, därest försäkringsbe- 

ståndet på 3 månader ej ökas till minst 15 mill. kr., bolaget träda i likvi- 

dation. 

Nu har jag sökt redogöra för huru skogsbrandförsäkringsfrågan blivit 

löst i olika länder och vilka försök som gjorts i Sverige. 

Skulle jag nu söka framlägga mina egna synpunkter i frågan, vill jag 

fatta mig kort, och med hänvisning till vad förut framhållits understryka 

följande synpunkter. 1) Försäkringsanstalten skall vara skogsägarens 

egen, alltså rent ömsesidig — baserad på grundfondsförbindelser exem- 

pelvis å 10 kr. per 1,000 kr. försäkringsvärde, vilkas ansvarighet succes- 

sivt avskrives i förhållande till grundfonden påförd vinst. 2) Utträder 

försäkringstagare, kvarstår ändock grundfondsförbindelsen, tills den blivit 

av grundfonden tillfullo ersatt, då den återställes. 3) Nödigt förlags- 

kapital upplånas vid behov med dessa förbindelser som säkerhet, om 
2 
27  Skozsvårdsforeningens Tidskrift 1915. 
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vilket ej möter svårighet, efter vad jag har mig bekant. 4) Anstalten 

ikläder sig endast ansvar enligt norskt system för skogsbotten, varmed 

förstås mark och ej avsättningsbar skog, men för hela försäkringsvärdet, 

vid skogsbrand och skada vid dess släckning. Alltså ej för äldre skog 

eller virkesupplag. 35) Anstalten skall inom grundfondens ram ersätta 

all uppkommen skada, varför försäkringsavtal gäller. 6) Premien bestäm- 

mes av bolagsstämman, men sättes tills vidare till 1,25 per 1,000 kr. och 

där större risk föreligger till högst 1,75 ?/... 7) Tillskottsplikt inträder först då 

"/; grundfonden eventuell förbrukats och inbetalas då all eventuell brist i 

grundfonden. 38) Försäkringstagare skall försäkra hela den till en fastighet 

hörande skogsarealen. 09) Återförsäkring göres endast i den omfattning, 

som försäkringslag fordrar. 10) Anstalten skall verka för utbredande 

av brandtornssystem och; sprida upplysning, avsedd att motarbeta skogs- 

eld samt premiera raskt ingripande av brandfogde vid skogseld m. m. 

11) Rösträtt utövas vid bolagsstämma, som bör hållas i Stockholm, med 

I röst för varje påbörjat 100-tal kronor i premie, dock ej med mer än 20 

röster. 12) Anstalten bör ledas av styrelse, bestående av representanter 

från landets olika delar, som inom sig utser direktionen samt en inom 

eller utom styrelsen utsedd verkställande direktör. 13) Anstalten bör 

ställas :på billig administration och helst ledas från förut befintlig hela 

riket omfattande försäkringsinstruktion. 14) Anstalten träder i verksam- 

het då minst 25 mill. kr:s försäkringsvärde eller möjligen högre tecknats. 

Förundransvärt är att en så stor fråga, som brandförsäkring av Sve- 

riges skogar ej blivit utredd och ordnad av representanter för landets 

skogsägare eller deras sammanslutningar, och vill jag sluta mitt anförande 

med uttalande av den förhoppningen, att sedan nödig utredning gjorts, 

skogsbrandförsäkringsfrågan i Sverige måtte lösas som i Norge, där ett 

40stal av landets största och mest inflytelserika skogsägare själva gingo 

1 spetsen dels med närmare ett 20-tal mill. kr:s försäkringsanmälan, och 

dels med sina namn stärkte förtroendet för den inbjudan, som gick ut 

till landets alla skogsägare, då det säkert skulle visa sig, att skogsbrand- 

försäkringsfrågan skulle omfattas med allmänt intresse och fullt förtroende 

och lätteligen lösas på privat väg. 

Då jag här vid Svenska Skogsvårdsföreningens möte haft förmånen ' 

få föra denna viktiga fråga fram till diskussion, vågar jag även uttrycka 

den förhoppningen, att därest bland så många och så stora skogsägare 

och andra för skog och skogsvård intresserade, ett verkligt intresse för 

frågans lösning skulle finnas, detta även måste taga sig uttryck i initiativ 

till skogsbrandförsäkringsfrågans ordnande i vårt land som en skogsägarnas 

egen angelägenhet. 
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II. Föredrag 

vid Svenska Skogsvårdsföreningens årsmöte den 16 mars 1915. 

Av D. F. LUNDGREN. 

När jag på sin tid uppgjorde de första konturerna till det föredrag jag 

med styrelsens tillstånd skulle hålla vid detta möte, ville jag lägga före- 

draget så, att det skulle i ord och bild giva en tämligen ingående fram- 

ställning om den statistiska och praktiska organisationsbyggnad jag tänkt 

mig för ett skogsbrandförsäkringsbolag och om den vetenskapliga be- 

handling vissa sidor av problemet förutsätta för sin lösning. Det var 

sålunda min avsikt att bl. a. lämna en belysning av statistikplanen och 

av de metoder, varigenom jag tänkt mig möjligheten att rationellt utnyttja 

det redan förefintliga äldre statistikmaterialet, samt huru det senare ny- 

tillkomna materialet komme att behandlas. Vid den tiden var jag näm- 

ligen nog sangvinisk att hoppas, att stiftarna av Svenska skogsbrandför- 

säkringsbolaget, ömsesidigt, skulle hava kommit så långt med arbetet, att 

planläggningen i det närmaste vore klar, så att man skulle kunna visa 

Skogsvårdsföreningens ledamöter, huru maskineriet komme att fungera. 

Däri har emellertid inträtt en förändring, som kommit nästan lika över- 

raskande för mig som den kommit för de svenska skogsägarna, i det att 

försäkringsinspektionen hos Kungl. Maj:t hemställt, att det skall vara stif- 

tarna förvägrat att sätta sina planer i verket, åtminstone till det någon 

gång blir utrett, huruvida staten skulle kunna genom tvång och efter någon 

allmän genomsnittsschablon lösa det problem stiftarna tänkt sig löst på 

frivillighetens väg och med anpassning i varje fall efter det verkliga för- 

säkringsbehofvet. 

Självfallet är, att jag, när saken kommit i detta läge, är hänvisad till 

att iakttaga rörande de närmare detaljerna av stiftarnas planer en förbe- 

hållsamhet, som under andra förhållanden varken skulle hava varit be- 

hövlig eller i övrigt på sin plats. I nuvarande läge löpa vi nämligen 

risken, att vad som meddelas utan vidare exproprieras för att i lämpliga 

punkter ingå såsom bidrag till den ifrågasatta utredning, varmed våra 

planer skulle mötas. Det är en klar konsekvens av det förhållandet, att 

staten vid handhavandet av sin uppgift att övervaka och stödja försäkrings- 

väsendet kan tänkas fatta smak för att själv övertaga den övervakande 

verksamheten. 

Detta sagt till förklaring och ursäkt för att jag nu giver blott det yttersta 

skalet av vad jag tänkt visa. Jag £an icke göra annat i föreliggande 

predikament i min egenskap av representant för någonting, som säges 

stå i vägen för vissa samhällsnyttiga planer. 
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Nu har jag emellertid låtit utdela något av det tryck jag tänkt visa, 

dels andra delen av en kort utredning om planen för samling och bear- 

betning av observationer om skogsbrandsförlopp m. m., upptagande ett 

par illustrationer, som jag skall kommentera, dels ett par statistikkort. 

Vad nu först statistikkorten beträffar (fig. 9 och 10), är det ena avsett 

att giva en fullständig koncentrerad bild av försäkringen, det andra att 

giva en fullständig koncentrerad bild av var brandskada för sig. Bägge 

syfta mot att möjliggöra en snabb orientering i erfarenhetsmaterialet. 

Försäkringskortets framsida upptager: 

Länets och socknens namn samt gårdsnamn och ett särskilt nummer 

för var del av en gård, om dessa bilda skilda brandrisker. 

Bokstavsraden i övre kanten avser att skapa en kontroll över att till- 

fälligtvis uttagna kort komma in på rätt ställe. Kontrollen vinnes dels 

genom utstansning av sockennamnets begynnelsebokstav, dels genom över- 

stämpling med färg av olika bokstäver för att markera länet. 

Vidare upptager kortet, såsom synes, en karaktäristik av försäkringens 

omfattning genom angivande av försäkrings- och ansvarighetsbelopp. 

Av särskild vikt är att fastställa, huruvida försäkringsföremålet ingår 

som del av ett sammanhängande skogsbestånd, som kan tänkas på en 

gång härjat av eld. Detta markeras genom utstansning av ett hål vid 

den storleksgrupp försäkringen tillhör. 

Genom utstansning av hål anmärkas även på angiven plats förefintliga 

särskilda eldfarlighetsmoment. 

Slutligen angives på därför avsedd plats den uppfattning man vid för- 

säkringens avslutande hade om ogynsammaste tänkbara brandskadeförlopp 

och vilka återförsäkringsdispositioner man med anledning av denna upp- 

fattning vidtagit. 

Kortets baksida upptager år för år betalda avgifter och erhållna skade- 

ersättningar, samt kort karaktäristik av de olika skador, som förekommit 

under försäkringstiden. 

Med hjälp av de utstansade hålen kan man lätt och säkert uppsortera 

kortmaterialet i olika kategorier med hänsyn till riskområdets storlek och 

förefintliga eldfarlighetsmoment och studera hvarje kategori för sig. Sedan 

sorteras korten tillbaka i sin vanliga ordning länsvis och i bokstavsord- 

ning sockenvis inom varje län, i vilket läge de användas för införing av 

löpande anteckningar. 

Brandskadekorten äro försedda med samma kontrollanordning i övre 

kanten som försäkringskorten och med motsvarande markeringar för ut- 

stansning av det för skadan karaktäristiska. Kortets baksida upptager 

en kartskiss över brandens förlopp i den mån detta är genom rapporter 
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känt. Särskilt i denna del hade jag tänkt lämna några meddelanden, som 

emellertid nu måste utebliva. 

I det utdelade trycket förekomma ett par teckningar, n:o 11 och 12, om 

vilka jag skall säga några ord. Teckningarna avse bägge att belysa 

verkan av det system för självrisk, man tänkt sig tillämpat. I fig. 4 har 

man tänkt sig skadorna ordnade efter storlek i följd, och skulle storleken . 

mätas med längden av den stolpe, som skulle representera skadan. När 

samtliga skador på detta sätt grafiskt återgivits, lämnar det hela dels en 

bild av skadebeloppet i dess helhet, återgivet av den streckade ytan, dels 

en föreställning om frekvensen av skador av var storleksgrad. Genom 

grafisk utjämning kan man då få hela skadebilden framställd såsom i fig. 

5, där hela ytan då utmärker totala skadebeloppet, och där man då genom 

horisontella linjer kan avgränsa de delar av skadorna som icke överskjuta 

WESK HIF HI II NOG I OO TA OS Ve 

Hies r 
Grafisk bild av skadorna ordnade efter storlek. 
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Skadebilden säger mig då omedelbart t. ex., vad det skulle betyda, om 
jag från ersättningsskyldigheten undantager viss del av skadan. Om samt- 
liga försäkringar varit avslutade på det villkor, att endast den del av 
skada ersättes, som överskjuter 100 kronor, betyder detta, att bolagets 
ersättningsskyldighet skulle minskas med ett belopp motsvarande remsan 
under 100-kronorslinjen, och genom direkt uppmätning kan beräknas, huru 
stor nedsättning försäkringsgivaren kan medgiva i av giften, om han får 
göra det undantaget. Detta får praktisk betydelse, särskilt då fråga blir 
om försäkring för sådana skogsägare, som själva kunna stå en avsevärd 
risk på grund därav, att deras risk är fördelad i många skilda delar. En 
skogsägare, som disponerar exempelvis en skogsareal av 300,000 hektar, väl 
fördelad, har tydligen intet intresse av att lägga en skogsbrandförsäkring 
Sa vatt ersättning kan fås för alla skador, huru små de än äro, men väl 
kan man tänka sig, att skogsägaren ser saken på ett annat sätt, om för- 

Fig: 12, 

Grafisk bild av huru olika franchisebestimmelser verka. 
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säkringen omlägges så, att ersättning utgår endast i den mån skadan över- 

stiger exempelvis 5,000 kronor. En sådan försäkring kan erhållas för be- 

tydligt lägre avgift, en bråkdel av vad den förra skulle kosta, men den 

täcker just förevarande skogsägares verkliga försäkringsbehov, något som 

den förra försäkringen icke gjorde, då den i försäkringen inbegrep jämväl 

sådan risk, som skogsägaren utan olägenhet kunde stå själv. 

Denna form för självrisk är tydligen mera ändamålsenlig än den annars 

praktiserade med procentuell självrisk. 

Genom att visa, huru man genom ändamålsenlig avgränsning av själv- 

risken kan giva försäkringen möjligast bästa anpassning efter det med 

försäkringen avsedda ändamålet, har jag kommit in på en sida av skill- 

naden mellan den frivilliga försäkringen och tvångsförsäkringen. Jag skall 

nu taga mig friheten vidare belysa denna skillnad genom några karak- 

täristiska drag i den tvångsförsäkring försäkringsinspektionen bragt under 

debatt. Jag använder det uttrycket, emedan jag icke vill fatta planen 

såsom något förslag, utan endast såsom ett av inspektionen uppkastal 

diskussionsämne, vars behandling är ägnad att giva föreliggande fråga en 

allmän belysning. Till ytterligare förtydligande vill jag tillägga, att jag 

är fullt övertygad om att den form av tvångsförsäkring, som försäkrings- 

inspektionen föreslagit, är den enda möjliga i princip, om man över huvud 

taget skall organisera tvångsförsäkring. Min kritik gäller sålunda, även 

då den rör sig om detaljerna, endast principen. ; 

Den obligatoriska försäkringen skulle omfatta a// skog i riket med undan- 

tag av Lappland samt Särna socken med Idre kapellag och skyddsskogs- 

områdena i Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Således skulle södra 

Sveriges lövskogar vara underkastade enahanda bestämmelser som norra 

Sveriges barrskogar. Jämväl statens egen skog skulle ingå i försäkringen, 

en sida av saken, som jag skall tillåta mig att senare belysa. 

Avgiften för försäkringen skulle vara likformigt två öre per har i Norr- 

land, undantagandes Gävleborgs län, och tre öre per har för skog i det 

övriga Sverige. Hänsyn till eldfarlig belägenhet eller till av skogsägaren 

vidtagna särskilda mått och steg för brandfaras upptäckande och be- 

gränsning skulle icke i någon mån tagas, utan allt taxeras lika. Avgift 

skulle utgå för hektar »produktiv skogsmarks ett begrepp, som kan tolkas 

fritt inom vida gränser. Skogsägaren skulle själv deklarera arealen, varvid 

»hagmark och beständig kalmark» icke skulle behöva medräknas. 

Nu är emellertid hagmark, om den skadas genom skogsbrand, tydligen 

att hänföra under begreppet ungskog och sålunda ersättningsberättigad. 

Någon särskild advokatyr torde man icke behöva för att få det fastslaget, 

men då är det tydligt, att den sammanlagda deklarerade arealen kommer 
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att bliva högst väsentligt mindre än den vid skogsbrand ersättnings- 

berättigade. 

All skogsareal skulle nu, oavsett läge, växt och avsättningsmöjligheter 

försäkras för 30 kronor per har. Den som äger ett ungskogsbestånd i 

verkligheten värt endast 20 kronor för hektar har detta försäkrat efter 

priset 50 kronor, och en skogsägare, vars verkliga arealpris är 1,000 kronor 

för hektar, har likaledes försäkrat för 50 kronor för har. 

Någon anpassning efter det verkliga försäkringsbehovet giver den så 

ordnade tvångsförsäkringen icke. I de säkerligen många fall, då tvångs- 

försäkringen innebär en betydande, kanske alldeles orimlig överförsäk- 

ring, skulle den medföra en mycket betydande fara, icke så att förstå, 

att den skulle direkt skapa mordbrännare, utan så, att överförsäkringen 

skulle föranleda oaktsamhet med eld och en brist på tillsyn, ägnad att 

skapa stora faror. Inträffar brandskada, kommer nog ägaren, i synnerhet 

då han har med staten att göra, att pressa upp värdetaxeringen, så att 

försäkringsbeloppet i möjligaste mån utnyttjas. De därigenom skapade 

belysande fallen komma för visso att verka skadligt. Sådana historier 

spridas som en löpeld. 

Då fråga däremot är om värdefulla skogsbestånd, leder bristen på an- 

passning till resultat, som ställa tvångsförsäkringen i en ganska drastisk 

belysning. Låt oss antaga, att en skog är värd 1,000 kronor för hektar. 

Nu säger den första regeln: »Efter inträffad brand bestämmes brand- 

skadans storlek i procent av den skadade skogens värde före branden.» 

Låt oss nu vidare antaga, att den inträffade skadan uppgår till 100 kronor 

för hektar, det är högt räknat, så är sålunda skadan 10 & av värdet före 

branden. 

Nu säger den andra skaderegleringsregeln: »Ersättningen utgår med 

samma procent af försäkringssumman 50 kronor för hektar», d. v. s. alltså 

med 5 kronor för hektar. Den övriga delen av skadan, 95 kronor för 

hektar, får ägaren bära själv. Genom att ägaren tvingas att försäkra all 

skog även den som icke eller högst litet kan skadas blir han sålunda 

trots sina avgifter självassuradör för så gott som hela skadan. 

I det antagna fallet, då skogens beskaffenhet är sådan, att skada icke 

kan uppstå för mer än 10 & av dess värde, är sålunda den effektiva 

försäkringssumman i själva verket endast 5 kronor pr hektar. Den härför 

utgående avgiften 3 öre för hektar är sålunda i själva verket en premie 

av 6 ?/,, eller den premiesats vissa affärsbolag nu tillämpa för ungskogs- 

kulturer i Halland och Bohuslän. 

Anledningen, varför statens egna skogar skulle ingå i försäkringen, 

uppgives vara, att man därigenom skulle vinna en bättre riskutjämning. 

Det heter härom: »Visserligen förefinnes ej något behov för staten att 
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försäkra sina skogar. Men då staten äger ungefär '/; av all skogsmark, 

är det av stor betydelse för skogsförsäkringen, om statens skogar ingå 

i denna. Detta innebär icke någon uppoffring från statens sida, utan 

fastmer även för staten fördelen av en utjämning av de kostnader skogs- 

eldar åstadkomma.» 

Nu lär emellertid förhållandet enligt sakkunnigas mening vara det, att 

det just är statens skogar, särskilt de norrländska, som innebära den allra 

största faran för omfattande brandkatastrofer. Försäkringsinspektionen 

belyser för övrigt själv detta förhållande i sin utredning med följande 

ord: »För statens skogar, som dock upptaga en så väldig areal, att man 

kunde vänta sig någon utjämning, varierar under tiden 1876—1914 den 

under en femårsperiod brunna arealen mellan 1,500 hektar och 46,000 

hektar.> Det är sålunda ett högst tvivelaktigt bidrag till riksutjämningen 

staten själv skulle lämna. I verkligheten bleve det de enskilda skogs- 

ägarna, som finge bidraga till utjämning av de våldsamma kastningarna 

i skadeförloppet i statsskogarna. För att taga det allra färskaste exemplet 

kan erinras att av brandskadan genom Spannarbodabranden i fjol som- 

mar, 420,000 kronor, mer än ?/, föll på Grönbo kronopark. Det lär för- 

hålla sig så — därom veta de närvarande fackmännen helt säkert gott 

besked — att det i de norrländska statsskogarna icke på samma sätt 

som i de enskilda skogarna sörjts för att vinna riskskillnader i skogs- 

terrängen, och detta är ju ett förhållande av grundläggande betydelse 

för just bedömandet av katastrofrisken. 

Av den anförda anledningen, att statsskogarna inrymma stor risk för 

brandkatastrofer, kan man icke heller lägga statistiksiffrorna för skogs- 

brand i statsskogarna till grund för ett bedömande av en på frivillighet 

grundad enskild skogsbrandförsäkringsanstalts organisation och möjlig- 

heter. Det skulle finnas något skäl att så göra, om den privata anstalten 

skulle falla på den idén att erbjuda sig såsom assuradör för statsskogarna, 

en eventualitet, som väl får anses fullkomligt utesluten. 

Eventuellt skulle den obligatoriska försäkringen utsträckas till att jäm- 

väl bereda ersättning för genom skogsbrand förlorade återväxtmöjligheter. 

För detta skulle tillkomma en ytterligare kostnad av 27/, öre inom norra 

området och 3'/; öre inom det södra, så att försäkringen skulle i det 

hela kosta 4'/; öre för norra området och Ör få röret för det sodfa, sant 

för hektar.!' : 

Omdömet om den tekniska anordningen sammanfattar försäkringsinspek- 

«tionen sålunda: 

>»Om den obligatoriska försäkringen ordnas efter nu antydda riktlinjer, 

' Uppgiften rättas sedan till resp. 2!/, och 3!/, öre. FÖRS Je 
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blir dess handhavande synnerligen enkelt och kräver endast inrättandet 

av en skaderegleringsbyrå, bestående av en föreståndare och ett skriv- 

biträde. Under den torra årstiden, då skogseldar uppkomma, kan före- 

ståndaren behöva engagera sakkunnig hjälp vid regleringsarbetena. Å 

andra sidan lär hans arbetskraft icke bliva helt upptagen under andra 

tider på året.» 

Säkerligen är det många av de närvarande, som under referatet av 

den obligatoriska försäkringens uniforma organisation och summariska 

regler gjort sig den frågan: »Skall då frågan om skogsbrandförsäkring 

ordnas så helt och hållet utan hänsyn till behovet 1 vart särskilt fall 

och under så ringa medverkan av sakkunskapen på skogsförvaltningens 

område?» Svaret blir emellertid rätt och slätt. att så blir det. Vid skade- 

regleringarna kan sakkunskapen under trängande omständigheter få ett 

litet finger med, men för övrigt tages den icke i anspråk. 

Huru. helt annorlunda gestaltar sig icke saken från den frivilliga för- 

säkringens ståndpunkt bedömt. För sin del hava stiftarna av Svenska 

Skogsbrandsförsäkringsbolaget, ömsesidigt, tänkt sig, att man just i 

fråga om försäkringarnas ändamålsenliga anpassning efter behovet i varje 

fall skulle stå i god kontakt med sakkunniga, dels skogsvårdsstyrelsernas 

vederbörande funktionärer, dels andra skogssakkunniga. Så t. ex. skulle 

bolagets verksamhet inriktas på att intressera försäkringstagarna att upp- 

rätta skogshushållningsplaner, varigenom de samtidigt finge en god håll- 

punkt för bestämmande av ett passande försäkringsbelopp. Vidare skulle 

helt naturligt skadereglering i största möjliga utsträckning ske med bi- 

träde av med ortens förhållanden väl förtrogna personer, icke av en och 

samma person för hela riket eller efter en för hela riket gällande allmän 

regel. Slutligen skulle under teknikens utveckling tydligtvis sakkunska- 

pen vara att höra på varje viktigare punkt. 

” Sedan 40 år tillbaka hava de sakkunniga på skogsförvaltningens om- 

råde ventilerat skogsbrandförsäkringsfrågan, och det är noga taget dessa 

sakkunniga, som hållit hela frågan vid liv mellan de stora brandkata- 

stroferna. Skogsägarnas intresse för saken har icke varit på långt när 

så framträdande, i varje fall icke de större skogsägarnas. Under alla 

dessa många år har man alltid tänkt sig en efter behovet för varje fall 

anpassad försäkring, och den röda tråden i överläggningarna har varit, 

att en sådan försäkring skulle stödja strävandena mot en förbättrad skogs- 

vård och mot ett ökat intresse för skogsplantering å nu icke skogbärande 

marker. Givetvis hava dessa sakkunniga också tänkt sig för dem själva 

reserverad en medverkande roll i arbetet, säkerligen, mindre för den tänk- 

bara förtjänstens skull än för intresset att se många angelägna arbetsmål 

rycka inom närmare räckhåll, men som sagt därav skulle bli intet. För- 
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säkringen kommer att fungera helt summariskt, utan hänsyn till behov 

och lokala förhållanden, och under sådana omständigheter behöves på- 

tagligen ingen medverkan från skogsmännens sida. Man skulle kunna 

säga, att icke heller någon medverkan från försäkringsmännen är behövlig 

Något år i början av 1890-talet behandlades vid en av den tyska social- 

demokråtiens partikongresser en motion, att partiet skulle arbeta för genom- 

förande av statsbrandförsäkring. Det var just vid en av de tidpunkter, 

då den tyska industriens brandförsäkringsfråga kommit under livlig de- 

batt. Motionen blev emellertid av partikongressen avslagen med den 

betecknande motiveringen, att taktiska skäl talade mot idéns förverkligande. 

Det ansågs, att man äventyrade för mycket genom att driva fram ett 

experiment med statsbrandförsäkring. Det skulle bliva en mängd svårig- 

heter och mycken missbelåtenhet och kritik, och staten skulle utsättas 

för en dekonfitur såsom företagare. Jag undrar vad den socialdemo- 

kratiske partimannen skulie hava fått för besked, om han i stället motio- 

nerat om statsbrandförsäkring av skog. Man har liksom på känn, att 

det skulle hava blivit ett betydligt vassare beslut. Huru skulle månne 

våra svenska socialdemokrater se saken? Utan att vara socialdemokrat 

kan man finna det önskligt att staten uppträder i vissa fall såsom för- 

säkringsgivare, men att staten tar frågorna i här föreslagna ordning, 

kan knappast någon vara med om. 

Många och allvarliga uppgifter påkalla i dessa dagar statens fulla 

uppmärksamhet och en koncentration av dess arbete. Kan det under 

sådana förhållanden anses riktigt och klokt att utmynta statens kraft 

och auktoritet på allehanda bagatelluppgifter, som äro av beskaffenhet 

att kunna och böra skötas av enskilda företagare, och ligger det icke 

en fara i att bland de enskilda företagarna framkallas en känsla av olust 

och otrygghet genom intrycket av att staten går omkring och ser sig 

om efter möjligheter att tränga ut dem som företagare och t. o. m” 

låter förklara, att enskilda initiativ, som i och för sig erkännas vara in- 

vändningsfria, äro hinderliga för statens företagareplaner? 

Det fria initiativet är dock ännu så länge den fasta grund, varpå sam- 

hället i allt huvudsakligt är byggt, men i samma mån som detta kring- 

skäres, rubbas det genom hela samhället gående förtroende, utan vilket 

i dessa prövande tider den nödiga samlingen av statens kraft och auk- 

toritet icke kan vinnas. 



SYNPUNKTER VID SKOGSBRANDFÖRSÄKRINGSFRÅGANS ORDNANDE I SVERIGE. 429 

III. Diskussion. 

Överdirektör Laurin: herr ordförande, mina herrar! Då försäkringsinspek- 
tionens utlåtande angående skogsbrandsförsäkringsfrågan här, såsom väntat, 
behandlats, har jag begärt att få säga några ord. 

Då försäkringsinspektionen företog detta ärende till behandling, kunde för- 
säkringsinspektionen icke annat än fästa synnerlig uppmärksamhet vid att 
denna form av försäkring ingenstädes ännu på privat väg blivit på tillfreds- 
ställande sätt löst. Det har länge arbetats med saken både teoretiskt och 
praktiskt. Man har i Tyskland under många år arbetat därmed praktiskt, 
men med det klena resultat, som i det första föredraget här i dag framhållits. 
Likaså i Österrike-Ungern. I Frankrike och hos oss ha ansatser gjorts att 
lösa frågan, men utan något praktiskt resultat. Man har i Norge under de 
senare åren gjort försök, som visserligen hittills slagit väl ut, men som på 
grund av den korta verksamhetstiden, icke kunna tillmätas alltför stor betydelse. 
Såsom av den förste talaren visats, variera nämligen skadorna utomordentligt 
starkt från det ena året till det andra, vilket väsentligen torde bero på de 
klimatiska förhållandena. Det norska bolaget har ännu icke haft några skador 
att räkna med, det har ingen erfarenhet från svåra brandår, och det är där- 
för ännu för tidigt att säga, att det norska försöket utfallit bra. 

Inspektionen måste alltså, menar jag, fästa synnerlig uppmärksamhet vid 

det förhållandet, att frågan av någon anledning synts erbjuda alldeles sär- 
skilda svårigheter för den frivilliga, privata försäkringen. Då måste inspek- 
tionen fråga sig, vad anledningen härtill kan vara. Den kan väl icke gärna 
vara, att ett behov av denna försäkring icke finnes. Att ett sådant behov 

finnes, det tror jag, att herrarna äro särdeles villiga att bekräfta; och det 
har ju också bekräftats från många håll. Behovet finnes, men har icke kun- 
nat tillfredsställas av den privata försäkringsverksamheten. 

Försäkringsinspektionen har kommit till den uppfattning, att anledningen 
härtill ligger i skogsbrandsförsäkringens egenartade natur; jag förstår icke, att 
någon annan förklaring kan tänkas. Vad skulle då denna egenart vara? 
Härvidlag ha vi att göra med flera moment. 

Såsom första moment må framhållas, att den risk, som försäkringsgivaren 
löper vid detta slags försäkring, varierar på ett säreget sätt. 

Det som skall försäkras är, såsom den förste talaren med rätta framhållit, 
framför allt skogens tillväxtvärde. Han visade oss några kurvor över skogens 
värde vid olika ålder. En blick på dessa kurvor visar oss, att tillväxtvärdet, 

som till en början motsvarar kulturkostnadens värde, ökas intill den ålder, då 

skogen börjar få realisationsvärde, avtager därpå, i mån som realisationsvärdet 
växer, och försvinner slutligen, när den för skogen lämpliga omloppstiden 
är slut. 

Att försäkringsgivarens risk sålunda är högre under förra delen av försäk- 
ringstiden och lägre under den senare, försvårar i hög grad för det privata 
försäkringsväsendet att bedriva denna försäkring. Ty då försäkringen är fri- 
villig, är det omöjligt för den private försäkringstagaren att utjämna premierna 
utöver hela den tid, för vilken en sådan utjämning annars vore naturlig, 
nämligen över skogens livstid. Han kan icke göra detta. Han kan icke 
börja med att taga en i förhållande till risken för låg premie under skogens 
första tid, i avvaktan på att han skall få ersättning under skogens senare 
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period. Han måste genast vid försäkringens början taga ut sådana premier 
av ungskogen, som motsvara den höga risken då, men kan å andra sidan 
sedan nöja sig med en låg premie, när skogen växt till och blivit mogen och 
risken blivit mindre. Denna nödvändighet för försäkringsgivaren att vid premie- 
sättningen följa riskvariationerna är en stor olägenhet för försäkringstagaren, 
som därigenom blir tvungen att betala hög premie under den tid skogen är 
ung och icke har annat värde än tillväxtvärde. 

30,000 

25,000 

20,000 Å 

15.000 

NÅ YÅ KN| T IISSSY N 
95-99 ,1900-0:,1905-09,1910-12, Medettal 

pr 
1876-1912 

Fig. 13. Grafisk framställning över av skogseld härjade arealer å allmänna 
skogar under åren 1876—1912. 

Detta första moment innebär alltså, att i den frivilliga privata försäkringen 
icke någon rationell utjämning av premien för skogsbrandsförsäkringen kan 
göras, utan att man vid sådan försäkring måste taga de högre premierna först 
och sedan nöja sig med de lägre. Däremot kan man göra en sådan utjäm- 
ning, när det blir tvångsförsäkring. Då kan man nöja sig med i förhållande 
till risken för låga premier för ungskogen, därför att man vet, att skogen, 
även när den blir mogen, försäkras och är skyldig att då betala premier, som 
äro högre än den motsvarande risken. Gentemot den siste talaren betonar 
jag för herrarna, att denna omständighet, att man sålunda för den mogna 
skogen tager en högre premie än den, som egentligen motsvarar densammas 
brandrisk, zcke innebär något obehörigt belastande av den gamla skogen; den 
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innebär endast, att betalningen för ungskogens högre brandrisk förskjutes över 
till den tid, då samma skog blir mogen. 

Det andra momentet jag önskar framhålla i fråga om skogsbrandförsäkringens 
egenart har redan berörts, nämligen att risken visar sig vara så utomordent- 
ligt ojämn. Somliga år äro skogarna nästan fria från skada, andra år åter 
hotas de mycket starkt. Härpå har redan av den förste talaren exempel 

lämnats från statens skogar, I förbigående må här framhållas, att gentemot 
den sista talarens påstående, att det skulle brinna mera i statens skogar 
än i de privatas, stå andra uttalanden av sakkunniga, att förhållandet är det 
motsatta. Alltnog, vi hava utgått från den enda statistik som finnes, och 

denna visar mycket starkt detta förhållande, att risken varierar högst betyd- 
ligt från det ena året till det andra, från den ena perioden till den andra. 
Sedan år 1876 har den under en femårsperiod brunna arealen för statens 
skogar varierat mellan 1,500 och 46,000 har! Att variationerna äro så stora, 

är säkerligen icke någon tillfällighet, utan beroende därpå, att de klimatiska 
förhållandena hava en avgörande betydelse för skogseldarnas uppkomst. Får 
landet en torr sommar, bliva alla skogar utsatta för en enormt ökad brand- 
fara. En skogsbrandförsäkrare kan därför icke, såsom eljest vid brandförsäk- 
rings meddelande, skydda sig mot katastrofartade förluster genom att omsorgs- 
fullt fördela sina risker. Sådan fördelning erbjuder för övrigt särskilda svå- 
righeter. 

En försäkring av denna karaktär är mycket svår för ett privat företag, 
isynnerhet då det såsom här gäller objekt, för vilka man icke kan kräva an- 
nat än mycket låga premier, där sålunda fondbildningen blir mycket långsam. 
Däremot kan staten här mycket lättare träda emellan som försäkringsgifvare. 
För staten är det ju icke någon svårighet att förskjuta nödiga medel och att 
vänta en del år framåt på att återfå sina förskott. 

Dessa nu antydda säregna drag i skogsbrandförsäkringen giva enligt för- 
säkringsinspektionens förmenande en förklaring till att den privata försäkrin- 

gen hittills icke har lyckats göra det sannolikt, att man på den vägen ej 
heller framdeles kan lyckas genomföra en tillfredsställande skogsbrandsförsäk- 
säkring. Detta är dock, såsom försäkringsinspektionen framhållit, icke en till- 
räcklig anledning för staten att här träda emellan. Därför fordras det även, 
att det skall vara ådagalagt och insett, att det här gäller ett stort allmänt 
behov, som skall tillfredsställas genom skogsbrandsförsäkringen. Försäkrings- 
inspektionen har ansett, att återväxten och nyplanteringen av skogen i hög 
grad befrämjas genom skogsbrandsförsäkring, och att detta är tillräcklig an- 
ledning för staten att taga saken om hand. 

Emellertid skrämmer nu givetvis detta ord »tvångsförsäkring» mången i 
synnerhet som man från visst håll vill ingiva den föreställningen, att det skulle 
vara fråga om att försäkra skogen på sådant sätt, att tvångsvärdering skulle 
göras av skogen, både ung och gammal. Men utav vad som förut sagts i 
dag framgår, att detta alls icke är meningen. Genom den obligatoriska för- 

säkringen skall det endast sörjas för det minimum av försäkring, som är nöd- 
vändigt för att trygga återväxten. Det är därför ungskogen, som skall för- 
säkras till belopp, som ungefär täcker kulturkostnaderna eller åtminstone en 
avsevärd del av dem. Och denna försäkring har man tänkt sig så ordnad, 
att det skulle utan /förvärdering Vika för all skog, sättas en mycket låg för- 
säkringssumma, 50 kronor pr har, så låg, att i regel varje ungskog hade detta 
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värde, och att de fall, där ungskogen hade lägre värde än försäkringssumman, 
alltså skulle vara jämförelsevis få. 

Jag tror därför, att herrarna vid närmare granskning skola finna, att de 
orimligheter, den siste talaren menat sig kunna påvisa i den skisserade stats- 
försäkringen, alldeles icke förefinnas. 

Det har av honom anmärkts, att denna obligatoriska ungskogsförsäkring till 
en viss bestämd försäkringssumma och med en viss bestämd lika avgift över- 
allt skulle innebära orättvisa, schablonmässighet o. s. v. Jag wvill då påpeka, 
att de egentliga tariffolikheterna vid skogsbrandsförsäkringen hänföra sig till 
skogens olika ålder och till olikheten mellan löv- och barrskog. Vi ha här 
i dag hört exempel på tariffer och hava hört, att med hänsyn till skogens 
ålder premierna variera från 6 pro mille för ung till o,5 pro mille för gam- 
mal barrskog. Att dessa stora olikheter av premierna försvinna vid den före- 

slagna obligatoriska försäkringen, innebär — jag ber att få upprepa det ännu 

en gång — icke någon orättvisa, ty det är just en sådan utjämning, som på 
ett fullt rationellt och rättvist sätt möjliggöres genom obligatorisk försäkring, 
vilket däremot är omöjligt i privat försäkring. 

Ett visst berättigande kan måhända den anmärkningen mot förslaget hava, 
att det ej tager hänsyn till olikhet i brandrisk för lövskog och barrskog. Men 
lövskogen har en så ringa betydelse för vårt land, att vi i den hittills verk- 
ställda förberedande utredningen icke ansett oss böra gå närmare in på den 

frågan; den ha vi lämnat till den blivande fullständiga utredningen. 
En annan anmärkning som gjorts mot förslaget, är, att det icke tager hän- 

syn till om järnväg går 1 närheten av skogen, om det ligger en stad i när- 

heten, om skogen användes som utflyktsställe o. s. v. Men de på dylika för- 

hållanden beroende olikheterna i premierna äro, mina herrar, i nu tillämpade 

tariffer jämförelsevis obetydliga, och man kan tvista om deras berättigande, 
Det nämndes av den siste talaren, att den premie, som storskogen skulle 

komma att få betala, blir orimligt hög i förhållande till den skadeersättning, 
som kan lämnas. Jag har förut gendrivit detta påstående. Jag vill nu bara 

rätta ett fel, som han i samband härmed gjort. Försäkringsinspektionen har 

tänkt sig, att det möjligen kunde finnas lämpligt införa en s. k. fröbarhets- 
försäkring, som skulle verka så, att storskogen skulle få större skadeersättning. 

Om jag förstår talaren rätt, så menade han, att vid fröbarhetsförsäkring skulle 
göras ett tillägg av 21/,—3'/, öre till den eljest erforderliga premien av 2—3 
öre pr har. Detta är icke förhållandet, utan fröbarhetsförsäkringen skulle 
enligt vår beräkning kosta !/; öre, och totalpremien skulle alltså bli 27/,—3"/, 
OTEL PE NAT E 

Slutligen vill jag framhålla, att denna obligatoriska försäkring enligt försäk- 
ringsinspektionens mening endast är att uppfatta såsom grundläggande för det 
hela. Den ensam fyller icke behovet. Den obligatoriska försäkringen är en- 
dast en försäkring, som avser att möjliggöra, att det efter brand skall kunna 
sörjas för återväxt. Utöver denna försäkring behöver varje skogsägare täcka 
sitt individuella större försäkringsbehov. Försäkringsinspektionen har också 
bemärkt detta och påpekat, att det även behövs frivillig försäkring. Det är 
enligt försäkringsinspektionens mening icke lämpligt, att staten skulle direkt 

övertaga även denna frivilliga försäkring, utan man har tänkt sig, att denna 
skulle skötas av privata försäkringsanstalter. Men för att det skall vara möj- 

ligt för privata försäkringsanstalter att göra detta till rimligt pris, har man 
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tänkt sig, att staten härvid skulle kunna erbjuda dessa privata försäkringsan- 

stalter återförsäkring av större eller mindre del av deras risk. 

Om förhållandena ordnas så, komma alla de önskemål, en skogsägare kan 
ha med avseende å sina särskilda behov, att kunna tillfredsställas av de pri- 
vata försäkringsanstalterna. Det möter icke någon svårighet alls för dem, 
som driva annan enskild brandförsäkringsrörelse, att tillgodose försäkringstagar- 
nas behov av skogsbrandförsäkring på rationellt och för dem lämpligt sätt, om 

den privata anstaltens risk kan inskränkas genom återförsäkring i staten. 
Den siste talaren riktade skarpa anmärkningar mot, att försäkringsinspek- 

tionens förslag skulle innebära uteslutande av sakkunskapen. Jag vet icke 
riktigt, varpå han kan grunda ett sådant anfall. Försäkringsinspektionen har 
endast sagt det, att en förvaltningsapparat, som en försäkring av denna art 
behöver, uppenbarligen kan inskränkas till ett minimum, och framhållit att 
detta är en mycket viktig sak. Här blir icke något krångel med premieupp- 
börd, icke någon förvaltning av penningemedel, inga försäkringsbrev att skriva 
och hålla reda på. Det enda som behövs är en skaderegleringsbyrå. Att 
denna skaderegleringsbyrå skall vara utrustad med den yppersta sakkunskap 
staten kan skaffa åt densamma torde vara självklart. Jag förstår ej vad 
talaren kan finna anmärkningsvärt i försäkringsinspektionens påpekande, att 
det kan komma att visa sig nödvändigt att vissa tider på året anställa fler 
sakkunniga, än som eljest är behövligt. ' Alltså, sakkunskapen skall sköta om 
det som här blir att sköta, nämligen  skaderegleringen. I övrigt är försäk- 
ringsapparaten så förenklad, att dess handhavande ej kräver vare sig försäk- 
ringsteknisk eller skogsteknisk utbildning. Men om sakkunskapen finnes vid 
skaderegleringen, kan den göra sig gällande på ett helt annat sätt, när det 
är staten, som är försäkringsgivare, än när det är med varandra konkurrerande 
enskilda företag. Under sådana förhållanden torde de mörka faror, som den 
siste talaren skildrade, försvinna, såsom faran för att skogsägaren skulle gå 
och sätta eld på sin skog eller genom grov vårdslöshet öka eldfaran. Han 
kan då nämligen icke, även om han har skogen försäkrad till högre belopp 
än dess verkliga värde, få ut högre belopp, än vad de sakkunniga vid regle- 
ringen fastställa med hänsyn till detta värde. 

Jag erinrar mig icke, herr ordförande, om det fanns andra punkter i den 
föregående talarens anförande, vilka jag lämpligen borde upptaga till bemö- 
tande. Jag slutar därför med att till fullo instämma i vad han yttrade därom, 
att försäkringsinspektionen vid framställandet av sitt förslag om statens under- 
stödjande av skogsbrandsförsäkringen endast haft den avsikten att därmed 
bringa den synnerligen viktiga frågan under diskussion. 

Dr. Frans Kempe: Min första anmärkning gäller, att försäkringsinspek- 
tionen vid val av sakkunniga icke utsett någon skogsägare utan blott teoretici. 
Den har ej ens brytt sig om att höra skogsägare, ehuru denna angelägenhet 
uteslutande berör dem. Här 1 staden finnes dock en institution, Svenska 

trävaruexportföreningen, som 1 sig innefattar landets största skogsägare, och 
denna institution skulle visserligen med stort nöje lämna sitt svar. Märkligast 
är dock att de sakkunniga, enligt de upplysningar jag av professor HESSELMAN 
erhållit, förbjudits att konferera med någon skogsägare. Man jämföre detta 
förhållande med den nu sittande skogskommitténs handlingssätt. Denna kom- 
mitté har rest landet rundt och hört alla intresserade. 

Nu till själva betänkandet. Då jag emellertid först i förrgår erhöll detta, 

28 Skogsvårds föreningens Tidskrift 1915. 
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kan min kritik icke bliva uttömmande. Jag måste inskränka mig till några 
huvudsakliga synpunkter. 

Till grund för sin utredning angående den areal skogsmark, som årligen 
brinner i Sverige, hava de sakkunniga lagt en statistik angående skogselds 
härjning å statens skogar. Denna utvisar att under åren 1876— 1914 brunnit 
135,000 hektar eller 3/, ”/4, av totalarealen om året. Härtill hava de sak- 
kunniga lagt T/, ”/.. och sålunda kommit till att !/,, procent av all vår 
skogsmark årligen brinner. Denna mark omfattar i sin helhet — alltså med 
myr och andra impediment — c:a 29,300,000 hektar; den skogbärande 
marken åter 21,800,000 hektar. Då de sakkunniga icke angivit, huruvida 

de till grund för sin beräkning lagt hela skogsmarken eller blott den skog- 
bärande delen, nödgas jag till utgångspunkt taga medeltalet eller 25 millioner 
hektar, !/,, procent härav är 25,000 hektar, vilken areal sålunda i medeltal 
årligen skulle brinna. Jag vet icke, huru stor den areal var, som förra som- 
maren brann, men vågar hålla före att även under denna för eld synnerligen 
gynnsamma sommar icke närmelsevis så stor areal brann. Vad jag med 
säkerhet vet är, att å de skogar jag sköter under de sista 20 åren icke ens 
I/1o. procent brunnit. Enligt inspektionens förslag skulle jag sålunda hava 
att betala 7,700 kronor om året, men därav blott återfå 1,140 kronor, om, 
såsom jag antager, ersättningen uppginge till 30 kr. per hektar. Skillnaden 
eller 6,560 kr. anser jag mig kunna bättre använda. I Norge voro under 
1914 I million hektar försäkrade till ett värde av 841/, million kronor, och 

utbetalades för skogsbrand under detta ogynnsamma år 8,400 kronor eller 
just !/',,, procent. Utbetalningen för de två föregående åren var endst 270 
och 250 kronor. Uppenbart är sålunda att den av de sakkunniga för skogs- 
brand antagna siffran — 7/,, procent — är synnerligen överdriven. Felet 
ligger däri, att de sakkunniga använt statens skogar som grundläggande för 
sin beräkning, icke besinnande att kronoparkerna i huvudsak äro obebodda, att 
eld därför å dem kan vara i dagar, utan att den upptäckes, samt att det 
dröjer jämförelsevis lång tid, innan tillräckligt släckningsmanskap hinner an- 
lända. Kronans skogar passa sålunda icke som grundval för en dylik be- 
räkning. Egendomligt är ock att de sakkunniga vid denna sin beräkning 
icke undantagit skogseldar, som inträffat å de kronoskogar, vilka ligga 
inom Lappmarken, ehuru denna del av Sverige är undantagen från deras 
förslag. De hava sålunda för sin statistik använt en del skog, som icke in- 
går 1 deras förslag — den del, som jämte andra obygder i Norrland, är allra 
mest utsatt för skogseld. 

Försäkringsinspektionen föreställer sig, att för administrationen av detta 
jättelika brandförsäkringsverk endast skulle behövas en person och ett biträde. 
Vi torde hava något som 200,000 skogsägare i Sverige — siffran är tagen 

på en höft —; alla dessa skola inregistreras, och deras uppgifter om ägande 
skogsarealer kontrolleras. Och om även genom myndigheternas försorg av- 
gifterna infordras och överlämnas till den ende mannen, så skall denne än- 

dock förvalta medlen, besiktiga brandfälten, värdera skadan och utbetala den 
fastslagna ersättningen. I hög grad underligt är det, att inspektionen kunnat 
komma till ett sådant orimligt resultat, ehuru den själv angiver, att för det 
norska bolaget en försäkring af 1 million hektar dragit 29,000 kronor i om- 
kostnader, och vet att den areal, som här i landet skulle underkastas försäk- 

ring, är minst 20 gånger så stor. Det behövs helt enkelt en stab av tjänste- 
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män, för att sköta om denna affär och häri ligger det speciellt farliga, ty om 
vi efter några år finna, att vi begått en dumhet, så kunna vi ändock ej ändra 

oss, eftersom staben ej kan avskedas. I själva verket torde stabens avlöning 
sluka 90 2 av inkomsterna. Jag dömer av relationen mellan administra- 
tionsutgifterna för det norska bolaget och den areal, detta bolag har assurerat, 
jämförd med vår areal. 

Vi komma nu till ersättningen. Den blir i medeltal endast 20— 30 kronor 
per hektar, ehuru skogen är värderad till 50 kronor. Dessa 20—30 kronor 
kunna möjligen räcka till föryngringskostnader för södra delen av landet, men 
ingalunda för Norrland. I de allra flesta fall får man nämligen där så 2 
å 3 gånger för att få tillfredsställande resultat. Jag har nödgats så t. o. m. 
fyra gånger, utan att ändock nå ett fullgott resultat. Inspektionen förespeglar 
emellertid, att skogsägaren, när skogen är ung, skall få ersättning för tillväxt- 
värdet. Jag bestrider detta och vill med några exempel visa, huru illusoriska 
dessa förespeglingar äro. Jag antager att en 30-årig skog brinner. Den 
innehåller intet gagnvirke, men, då den växer 2 å 3 kbm. om året, har den 
i alla fall ett värde av 100 å 150 kronor per hektar. Brinner en skog, som 
är 50 år, så innehåller den en del massaved. Denna del kan säljas, men 
tillväxten kan i detta fall uppgå till 4 å 5 kbm. per hektar och sålunda vara 
värd 2—300 kronor. En 70— 5-årig skog torde, om den i rätt tid blivit 

gallrad, nästan i sin helhet innehålla gagnvirke, men å andra sidan befinner 
den sig i sin värdefullaste tillväxt och tillväxer kanske årligen 6 å 7 kbm. 
per hektar. Låt nu vara att man för dylika skogar skulle få en ersättning 
av 45 kronor, varav 30 kronor utgå för föryngring, så återstår dock endast 
15 kronor för tillväxtvärdet — en ersättning så klen, att man väl kan påstå, 

att inspektionens förspeglingar om ersättning för tillväxtvärdet sakna realitet. 
Vad Norrland angår äro de absolut illusoriska, och detsamma är förhållandet 
med alla våra olikåldriga skogar, vilka dock intaga större delen av arealen. 

Inspektionen anser ock, att försäkringen skulle kunna tjäna som hjälp till 
belåning av skog. Jag frågar, huruvida en långivare verkligen skulle vilja 
lämna lån mot säkerhet i skog, som, därest den brinner, icke ersättes bättre 
än att ersättningen bestrider föryngringskostnaden? En långivare vill väl än- 
dock hava någon säkerhet för sina pengar. 

Mitt generella omdöme om föreliggande förslag blir sålunda, att det ej i 
ringaste mån gagnar de privata skogsägarna; det gagnar ej ens staten, sedan 
lappmarksskogarna blivit undantagna. 

Jag föreställer mig att, därest Trävaruexportföreningen blivit hörd, skulle 
kontentan av dess svar blivit följande: »Ur allmän, d. v. s. nationalekonomisk 
synpunkt, ligger allt intresse därpå, att eldsvådor förekommas eller, när så ej 
kan ske, omedelbart begränsas och släckas. Ett gott brandväsen är sålunda 
i detta avsaende det enda nödvändiga, och härför hava vi skogsägare livligt 
intresserat oss. Vi äro ock särdeles tacksamma för vad staten i detta hän- 
seende nyligen gjort. 

Assurans av skog släcker däremot ingen skogseld, och en omflyttning av 
brandförlusten från den enskilde till stat eller bolag minskar icke dennas 
storlek.  Skogsförsäkring mot brand är sålunda av privatekonomisk natur. 
Och vi skogsägare vilja i detta fallet för oss bevara samma rätt, som alla 

andra svenska medborgare äga, nämligen att försäkra eller icke försäkra vår 
egendom, alltefter vårt eget behag. Men skola vi försäkra vår skog, vilja vi 
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följa Norges exempel, d. v. s. skapa en ömsesidighetsförsäkring, varigenom 
försäkringstagaren erhåller vinsten — en vinst, som varken staten eiler ett 
enskilt bolag har någon rätt att tilltvinga sig. 

Ingen stat har ännu vågat sig på att införa obligatorisk statsförsäkring. 
Vi förstå ej, varför Sverige i detta avseende skulle bliva försökskanin. TLåt 
någon annan stat vara detta.» 

Direktör Lundgren: Herr ordförande, mina herrar! Jag skall be att få 
säga några ord med anledning av överdirektör Laurins förklaring beträffande 
svårigheten att få till stånd skogsförsäkring på privat väg. Jag tror för min 
del, att svårigheten ligger på det organisatoriska området. Man har icke vänt 
sig till den publik man behöver komma till, och därför har man ej heller 
funnit den. Det gäller här att framförallt komma fram till bonden, den lille 
godsägaren så att säga, och vinna hans intresse för saken. Bondens intresse 
för saken vinner man icke, om man, såsom försökts, skickar ut till lands- 

bygden en vanlig agent, som endast vädjar till bondens börs på vanligt 
agentmanér. Man kan vinna sitt syfte, om man bland allmogen kan skaffa 
sig representanter, som känna allmogens behov och veta att efter detta behov 
anpassa” sina förslag och dymedelst vinna förtroende bland den allmänhet 

man söker. 
Det har talats om den höga risken i början och om att denna skulle be- 

tinga en hög premie i början av skogens liv och lägre, när den hunnit mogna. 
Vad som varierar är promullesatsen, men samtidigt med denna varierar också 
försäkringssumman. Man börjar med en låg försäkringssumma, men i samma mån 
försäkringssumman växer, sjunker promillesatsen, och omkostnaden i kronor 
räknad håller sig konstant. Jag tror, att just detta är den rätta linjen. Det 

har påståtts, att det skulle verka skrämmande, om man sökte försäkra efter 
det verkliga värdet. Jag tror just, att just de/ är skrämmande, att man genom 
att tillämpa genomsnittsförsäkring skapar överförsäkring på sina ställen men 
orimlig underförsäkring på andra ställen. 

Det är sant, att det är ungskogen som i främsta rummet skall försäkras, 
och att något större behov icke finnes att försäkra annat. Det är, som också 
framhållits, så att det är det höga tillväxtvärdet, som är en valuta som genom 
branden går bort, och som därför måste bli föremål för försäkring. 

Jag har gjort mig skyldig, hörde jag, till ett misstag, när jag satte fröbar- 
hetskostnaden till 27/7 öre. Jag ser nu att det står, att den kostnaden skulle 

höja totalkostnaden zil/ 217/,—-3'/, öre, icke såsom jag läst med 2"/, resp. 3"/; 
öre. Detta ändrar den av mig angivna promillesatsen 13 ?/,, till 7 9/,,, men 

även den är hög nog. 
Det andra momentet rör skaderegleringen; den skulle kunna skötas med 

uniformitet från ett centrum, det talades om en person, vilken i trängande 
fall skulle kunna med sig förena andra personer. Vad de sakkunniga i första 
rummet borde hava att syssla med, är anordnandet av själva försäkringen, 
icke skaderegleringen. Bägge sakerna äro lika viktiga. Skulle det vara någon 
skillnad, så kanske dock det första anordnandet är viktigast, genom god 
skötsel av denna kan jag förebygga skrämmande resultat. 

Jag kan icke se, att tvångsförsäkringen lämnar något spelrum åt sakkun- 
skapen, och detta framhålles ju också i förslaget, som angives såsom så enkelt. 

Jag vill dessutom beträffande arealprincipen såsom värderingsgrund fram- 
ställa en liknelse. Jag antar att man skulle komma på idén att stödja tvångs- 
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försäkring av lösegendom, emedan det visat sig, att fattigt folk i städerna ofta 
ha oförsäkrat, då det brinner. Man bleve då nödsakad fastslå någon norm 
för bestämmande av försäkringsbeloppet. Därvid får jag se saken så, att, lik- 
som skogen, är lösöre av olika värden och kvaliteter, och någon allmän grund 
finnes icke för en värdering. Om man skulle tänka sig en sådan obligatorisk 
lösöreförsäkring, stode väl ingen annan utväg till buds än att även där till- 
lämpa arealprincipen, försäkring efter visst pris pr kvadratmeter av bostadens 
golvyta. Jag tror, mina herrar, att liknelsen härvidlag är fullkomligt adekvat. 
Det är detta dilemma, som man icke kommer över, när man talar om obli- 

gatorisk försäkring, antingen stupar saken på värderingskostnaden eller också 
måste man försäkra efter genomsnittsprincipen, d. v. s. efter de allmänna 
linjer försäkringsinspektionen uppdragit. 

D:r Thor Andersson: Samtliga här närvarande torde vara föreningen tack- 
samma för, att detta viktiga ämne blivit föremål för överläggning. Av den 
redan förda diskussionen framgår, att det är ett gemensamt intresse för att 
något vidtages på detta område, och synes det finnas ett gemensamt intresse 
för att detta göres så fort som möjligt. 

Frågan är då den: I vilken form skall detta ske? Är det staten, som skall 
ordna försäkringen och tvinga alla skogsägare att ingå 1 en av staten mer 
eller mindre strängt förvaltad anstalt, eller skall även detta viktiga område av 
försäkringsverksamheten överlämnas till det privata initiativet? 

Här har talats mycket om statssynpunkter. Här anfördes av försäkrings- 

inspektionens ärade chef ett par synnerligen viktiga skäl, enligt hans förme- 
nande, varför staten skulle taga hand om denna försäkring. Det ena var, 
om jag så får uttrycka mig, ett rent försäkringstekniskt — svårigheten med 
premieutjämningen. Denna svårighet med premieutjämningen berodde då na- 
turligtvis på försäkringsobjektets egenartade beskaffenhet. Nu är det så, att 
jag föreställer mig, att man icke behöver uppehålla sig vid denna mer eller 
mindre befogade svårighet. Vid den privata försäkringen har man i allmänhet 
urval att tillgå. Genom detta urval bör premieutjämningen kunna skötas på 
tillfredsställande sätt. Det är personer med framstående försäkringstekniska 
kunskaper och erfarenheter, som numera äro mycket intresserade för denna 
angelägenhet. 

Ett annat skäl, och det var det viktigaste av vad som anfördes från för- 

säkringsinspektionens sida, var skogsplanteringssynpunkten. Vi hava hunnit så 
långt i vårt land, att det finnes framstående godsägare där, som göra allt för 
att på bästa sätt skydda återväxtmöjligheterna, och som veta understödja dem, 
som icke hava den stora ekonomiska bärkraft, som ofta behöves för att kunna 

sköta skogsplantering på rationellt sätt. Jag föreställer mig, att det icke är 
alls omöjligt, att samtidigt som medel av mer eller mindre offentlig beskaffen- 
het: beviljas till skogsplantering, särskilt när det gäller ekonomiskt mindre 
bärkraftiga skogsägare, detta beviljande förbindes med något slags åliggande 
för - skogsägaren att försäkra skogen just under de år, som i brandhänseende 
äro: de - farligaste. I fråga. om stora privata företag, veta vi, att deras in- 
tressen i allmänhet numera äro sådana, att denna angelägenhet sannolikt på 
bästa sättet för dem: ordnas genom eget initiativ. 

Jag will också nämna ett ord om den erfarenhet vi hava från statsför- 
säkringen i vårt land. Det första område, som i stor omfattning blev före- 
mål för statlig verksamhet härvidlag, var olycksfallsförsäkringen. Det finnes 
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väl knappast någon större industriidkare i vårt land, som kan giva det betyget 
åt denna statliga försäkringsverksamhet, att den skötts på för industrien i vårt 
land  tillfredsställande sätt. Det sista statsförsäkringsförsöket, som gjorts i 
vårt land, är pensionsstyrelsens inrättande och införande av nya mantals- 
penningar. Detta är gjort på sådant sätt, att man i utlandet gör sitt land en 
stor tjänst med att tala så litet som möjligt om vad i Sverige hittills åtgjorts 
för den s. k. statliga ålderdomsförsäkringens ordnande. Något som visar, hur 
litet tillfredsställande denna sak ordnades från början, är även det kända 
förhållandet, att pensionsstyrelsen endast efter ett par månaders verksamhet 
måste komma med genomgripande förslag till förändringar. Av den redan 
vunna erfarenheten på statsförsäkringens område hava vi också fått erfarenhet 
om, huru förfärligt kostsam den statliga förvaltningen av försäkringsangelägen- 
heter är. Jag vill på det livligaste instämma med den synnerligen framstående 
private skogsägare, som nyss hade ordet. 

Jag kommer nu till slut till den mycket intressanta frågan om den föreslagna 
undersökningen av införandet av en statlig skogsbrandförsäkring. Jag kan 
icke finna annat, än att om denna undersökning göres, den kommer att fördröja 
frågans lösning. Och vad skall då denna statliga utredning åstadkomma? Vi 
hava av den föregående överläggningen fått klart besked, och det vet var och 
en som följt med, att det finnes icke material att tillgå av sådan beskaffenhet, 
att man därpå kan bygga en statlig försäkring. Den statliga försäkringen får 
taga alla risker, då däremot den privata kan individualisera sig, vilket natur- 
ligtvis är av synnerligen stor fördel. Den statliga försäkringen har icke i 
detta fall, som jag sagt, något ordentligt statistiskt material att bygga på, och 
det veta alla som syssla med sådana frågor, att utan sådant det knappast 
finnes någon möjlighet att komma fram. Den s. k. statistik som en av inled- 
ningsföredragarna anförde, säger i själva verket ingenting, när det gäller att 
undersöka denna försäkringsfråga ifrån de riktiga synpunkterna. 

Jag vill därför uttala såsom ett önskemål, att alla de framstående skogs- 
ägare, som finnas här i vårt land, måtte göra allt för denna frågas lösning, 
och jag förmodar, att av den förda diskussionen med bestämdhet framgår, att 
intresset i denna sak är stort, så att det snart nog åstadkommes någon slags 
anstalt för försäkringens införande. Jag förmenar, att de män, som hava 
detta intresse, med sin kända dådkraft snart skola förverkliga detta önskemål. 
Det är dock av stor vikt, att våra skogar — egentligen något i många av- 
seenden alldeles oersättbart — skyddas även genom brandförsäkring. 

Landshövding Holmquist: Herr ordförande, mina herrar! Det skulle 
kanske se något egendomligt ut, om jag, som har äran vara ordförande i den 
skogsvårdsstyrelse, som vid skogsvårdsstyrelsernas senaste allmänna möte fram- 

lade” ett förslag till den nu föreliggande frågans framförande till lösning, nu 
skulle alldeles tiga vid detta möte. Jag lovar dock att icke bli alltför lång. 

Jag vill först (endast säga, att vad som i den skogsvårdsstyrelsen, Dalarnas, 
alldeles särskilt tryckte sin prägel på vår hållning, var den sorgliga erfarenhet 
vi hade inom länet av många och stora förödande skogseldar. Vi hade bl. a. 
Lädebranden med sina 9,000 härjade tunnland. Då denna olycka gick över 
Mora och dess nejder, var det behjärtat folk bland vänner och bekanta till 
dem, som ledo skada, vilka skickade dem ingalunda obetydliga summor till 
återuppodling av brandfältet. De förståndigaste av markägarna använde sina 
medel till skogssådd, och där denna skogssådd ägde rum, stå härliga tall- 
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lundar nu i sin bästa växtkraft, men där så icke skedde, där ligger den 
brända marken som den låg efter olyckans inträffande. 

Då skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län gick fram med sin hemställan 

till »skogsvårdsriksdagen», som styrelsernas möte plägar kallas, var det ute- 
slutande för att få enande krafter till frågans lösning, och dessa enande krafter 

ville skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län söka hos landets skogsägare av alla 
klasser, rika, mindre rika eller rent av fattiga; alla skulle bidraga till frågans 
lösning. Meningen var också att utse en kommitté, som skulle föra frågan 
framåt, men utav vad som redan förut från denna talarstol yttrats, är det 
känt, att skogsvårdsstyrelsernas möte ansåg, att frågan knappt var av beskaf- 

fenhet, att den fullt tillhörde skogsvårdsstyrelsernas arbetsområde, och detta 
var den väsentliga anledningen, att frågan den gången föll såsom den föll. 
Det upplystes då, vad som känt är, att män, som behjärtade frågans lösning, 
satt sig 1 spetsen för ett bolag, som skulle föra skogsförsäkringsfrågan framåt 
till sin lösning. Jag vill ingalunda på något sätt uttala något klander mot 
dem som så gjorde, tvärtom, de äro värda allt beröm, men det vill jag hava 
sagt, att den lösningslinje, som vederbörande tog som sin, icke fullt stämde 
med våra uppfattningar om vad som borde göras för denna frågas lösning. 
Vi i Dalarnas skogsvårdsstyrelse hade fått den bestämda uppfattningen — och 
detta efter ganska grundliga undersökningar — att av de förslag, som man 
för närvarande kunde diskutera, det norska lösningssättet var det, som hade 
de största utsikterna att kunna samla. 

Nu har denna fråga kommit inför skogsvårdsföreningen. Denna förening 
innesluter i sig så ofantligt mycket utav erfarenhet, utav kunskaper och, jag 
vågar säga, utav sann fosterländskhet, då det gäller att gripa sig an med lös- 
ningen av stora skogsfrågor, frågor som tillhöra Sveriges allra viktigaste, och 
jag tycker det skulle vara 1 stil med föreningens föregående, om, innan detta 
sammanträde går till ända, föreningen vidtoge en åtgärd, genom vilken även 
denna nu föreliggande fråga skulle än klarare utformas, och genom vilken 
man skulle kunna än hastigare nå det mål, dit man vill komma. 

Här har nu utav överdirektör Laurin framställts tankar, som jag måste säga 
på mig gjort ett mycket starkt och mycket stort intryck, men det skulle för- 
våna mig, om de tankarna ännu hade så mognat i den allmänna uppfatt- 
ningen, att de az ha hunnit få den bärkraft, som skall kunna föra frågan 
fram till seger. Jag tror det knappast, och det är därför jag i valet alldeles 
givet ställer mig på deras sida, som önska, att man utan att här göra några 
förhastade försök, att stå på den fasta mark, som man efter min uppfattning 
står på, därest man går den väg den norska lösningen anvisar. 

Jag hade för min del trott, att man skulle kunna här vidtaga en åtgärd i 
syftet genom att vid detta möte utse fem eller sju behjärtade män, som sam- 
mankallade landets skogsägare, och i deras händer lade frågans öde. Det är 
min övertygelse att genom en sådan åtgärd denna förening här i dag skulle 
lägga en prisvärd handling till de många, med vilka den visat sig kunna 
behjärta viktiga spörsmål och övervinna i vägen liggande svårigheter. 

Länsjägmästare Dybeck: Jag skulle endast vilja ännu en gång understryka 
det norska systemets förtjänster och särskilt med hänsyn till vad av över- 
direktör Laurin framhållits: »att risken för skogsbrand är störst för ungskogen», 
vill jag framhålla det, att man i Norge sökt neutralisera detta genom en be- 
stämmelse, att skogsägare skall försäkra all sim skog. Han får icke i detta 
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bolag taga försäkring för det och det tunnlandet, som ligger där och där, 
utan vill han vara med om att försäkra skog, som ligger på angiven plats, 
så måste han gå med för all sin skog, såvida icke beträffande särskilt stora 
skogsägare, som ju närma sig gränsen av självassuradörer, i vissa fall undantag 
med styrelsens medgivande kunna göras. 

Vidare skulle jag vilja påpeka en, som jag tror, missuppfattning. Det är 
nämligen icke ungskogen som uteslutande försäkras i Norge, utan även annan 
icke fullvärdig skog, sådan som saknar fullt avsättningsvärde. 

Jag vill icke ytterligare förlänga diskussionen i denna fråga än att jag skulle 
be att för övrigt få instämma med landshövding Holmquist, som yrkar på en 
utredning. 

Professor Hesselman: Mina herrar! Då mitt namn nämnts i samband 
med att den anmärkningen framfördes, att svenska trävaruexportföreningen icke 
blivit hörd i denna fråga, känner jag mig direkt uppfordrad att svara med 
några ord. 

Vi skola besinna, att denna fråga befinner sig på ett rent förberedande sta- 
dium. Så vitt jag fattat försäkringsinspektionens förslag, har meningen endast 
varit att dra upp några linjer, som kunde läggas till grund för en mera in- 
gående diskussion. Detta synes mig också framgå av överdirektör Laurins 
yttrande för en stund sedan. Det är ju tydligt och klart, att när förslagets 
grundlinjer så att säga preliminärt blivit uppdragna, skogsägarna, som hela 
saken närmast angår, böra höras för att framföra sina anmärkningar eller 
eventuellt sin anslutning till förslaget. Emellertid bör man därvid se till, att 
skogsägarna må bli så allsidigt representerade som möjligt. Det skulle nog 
därför icke ha varit lämpligt, att på det rent förberedande preliminära stadiet 
ha vänt sig till trävaruexportföreningen, som hur stor betydelse än denna 
sammanslutning har för vårt land, dock från skogsägaresynpunkt sett repre- 
senterar mera ensidigt de stora skogsbolagen. 

Överdirektör Laurins förslag synes mig för övrigt vara av den betydelsen, 
att det synnerligen väl förtjänar en ingående, men fullt fördomsfri granskning. 

Vilken betydelse kan en obligatorisk försäkring ha för vårt lands skogs- 
kapital och för vårt lands skogsbruk? Genom en sådan försäkring kunna vi 
visserligen först och främst i någon mån skydda ägaren av ungskog och till- 
växtskog för förlust genom brand, men ungskogen kan också beredas skydd 
för för tidiga avverkningar. Förslaget innebär nämligen möjlighet att billigare 
än eljes. försäkra skogens värde utöver den obligatoriska grundförsäkringen. 
Härigenom möjliggöres för den mindre ägare, som huvudsakligen har tillväxtskog 
eller ungskog att på någorlunda rimliga villkor få belåna sin skog. Därigenom 
skyddas skogskapitalet. Ägaren hindras från att under ekonomiskt syåra si- 
tuationer gripa sig an med att 1 förtid avverka skogen. Frågan om ungsko- 
gens och tillväxtskogens bevarande för framtiden har starkt pointerats av just 
svenska trävaruexportföreningen. I den stora diskussionen angående norr- 
landsskogarnas avverkning har det framhållits, att Norrland måste betraktas 
som ett helt. Det har också framhållits, att ungskogarna och tillväxtskogarna 

tillhöra huvudsakligen kustlandet och till mycket stor del ägas av ekonomiskt 
svagt ställda hemmansägare. Det har också framhållits från auktoritativt håll, 
att bevarandet av dessa ungskogar är av största betydelse för industrien.': De 
måste bevaras, medan industrien tillgodogör sig de gamla, överåriga skogarna; 
de skola utgöra reserven för framtiden. 



SYNPUNKTER VID SKOGSBRANDFÖRSÄKRINGSFRÅGANS ORDNANDE I SVERIGE. 441 

Nu vill jag gärna medgiva, att en obligatorisk försäkring icke erbjuder den 

stora skogsägaren några direkta fördelar, men han förlorar heller ingenting. 
Bliva premierna riktigt beräknade, bör han ju under tidernas lopp få tillbaka 
lika mycket som han ger ut, med avdrag för administrationskostnaderna. 
Fördelen blir störst för den mindre skogsägaren, vilken icke kan vara sin 

egen assuradör, såsom de stora bolagen. Men när det stora industriintresset 
har betonat vikten av att skydda ungskogen och tillväxtskogen, även när den 
äges av i ekonomiskt hänseende mindre bärkraftigt folk, synes mig konsekven- 
sen fordra, att ett sådant förslag som försäkringsinspektionens icke utan vidare 
avvisas. Det innehåller dock kärnan till ett effektivare skydd för ungskog 
och tillväxtskog. Med denna synpunkt synes mig det tvång, som en obliga- 
torisk försäkring medför, bli mindre motbjudande för den stora skogsägaren. 

Det har också riktats anmäkningar mot att brandstatistiken för statens sko- 
gar använts vid försäkringsinspektionens utredning. Därpå är endast att svara, 
att någon annan svensk statistik icke för närvarande finnes. Det torde också 
vara svårt att visa, att det i statsskogarna skulle brinna mer än i de enskilda. 
För övrigt visar det sig vid en försäkringsrörelses början, att riskerna och 
förlusterna äro större än vad statistiken förut angivit, och detta emedan så 
fort en försäkring finnes, riskerna tagas mera tillvara. Jag ber att få nämna, 
att överdirektör Laurin visat, att det tyska brandförsäkringsbolaget har att 
räkna med en tio gånger så stor förlust, som den officiella tyska statistiken 
visar. 

Även om man sålunda ser denna sak från strängt industriell synpunkt, från 
den store skogsägarens synpunkt, kan jag icke finna annat, än att försäkrings- 
inspektionens förslag innebär en för landet betydelsefull tanke. 

Sedan är det en annan fråga: Vem är det som till att börja med skulle 
vinna på denna försäkring? Försäkringen är lagd så, att egentligen i när- 
varande stund den gamla skogen får betala för de yngre skogsbestånden. 
Det har av assuransdirektör Lundgren framhållits, att staten skulle vinna. 
Min uppfattning är den motsatta: Det är statens skogar, som för närvarande 
skulle förlora, ty statens skogar bestå till övervägande del av äldre skog, och 
för den äldre skogen betalas vid inträffad skada i förhållande till premierna 
mindre ersättning än för den yngre. Staten skulle alltså till att börja med 
få vara med om att lämna det största tillskottet, en åsikt, som är alldeles 

motsatt herr Lundgrens. 

Direktör Lundgren: Jag skall fatta mig kort och säga några få ord med 
anledning av det förslag, som väckts av landshövding Holmquist. 

Det talades om att det norska bolaget skulle förete skiljaktighet mot det jag 
företrädde. Jag kan icke se, vari den stora skillnaden ligger. Liksom norr- 
männen lägga vi huvudvikten på försäkring av ungskog och inbegripa däri 
skada på marken. Skillnaden är den, att vi åt den som vill erbjuda även 

försäkring av äldre skog, denna försäkring är dock en fristående sak, och jag 
kan icke däri se någon annan skillnad, än att vi medgiva en möjlighet till 
utöver vad det norska bolaget erbjuder. 

Men det finnes verkligen en skillnad. Det norska bolaget började utan 
kapital, men vi skola börja med ett ansenligt kapital. Tro herrarna verkligen, 
att man här i Sverige med den erfarenhet, som förra sommaren bjuder, skall 
lyckas få till stånd ett skogsförsäkringsföretag utan kapital. Jag har i denna 
fråga på sin tid underhandlat med försäkringsinspektionen, och jag tänkte mig, 
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att vi skulle börja med ett kapital av. 100,000 kronor, men inspektionens chef 
lät mig under hand veta, att han ansåge detta kapital för litet; på grund av 
föregående sommarens erfarenheter vore det nog bäst att komma med ett 
större kapital. Detta kapital är nu tillskjutet. Man vill nu göra gällande, 
att detta kapital skulle stå mot skogsägareintresset. Det är visst icke så. Vår 
avsikt är att giva skogsägaren möjlighet att deltaga i teckning av detta kapital, 
och i den mån det sker, utjämnas motsättningar mellan kapitalet och skogs- 
ägarna. Det blir så, att om skogsägarna taga pengar ur den ena fickan för att 

betala brandförsäkringspremierna, så är det ju sedan skogsägarna som vid 
aktieutdelning få igen dem i den andra fickan av bolaget. Kapitalet har 
till uppgift att åtaga sig risken för företagets start och risker för ett ojämnt 
förlopp under rörelsens första början. Bortges kapitalet, lägges denna risk 
på den man vill inbjuda som försäkringstagare, och detta gör saken mindre 
tilltalande för dessa. 

En talare påstod, att statens skogar ej skulle hava lidit mera skador än en- 

skilda. Jag kan då som ett exempel, erinra om, att vid Spannarbodabran- 
den över 2/, av skadan kom på statens skogar. ”Totalkostnaden var nämligen 
420,000 kronor och därav kommo 300,000 kronor på Grönbo kronopark. 

Jag kan icke för min del inse ändamålet med att lägga en ny utredning 
till de många, som vi redan ha. Det har utretts nu snart 1 40 år. En ny 

utredning kan blott bliva av betydelse som stötestenen för frågans lösning. 
Länsjägmästare Dybeck: Jag hade icke tänkt yttra mig vidare i frågan, 

men på grund av den siste ärade talarens anförande känner jag mig upp- 

kallad att säga några ord. 
Direktör Lundgren ser ingen skillnad mellan den försäkringsanstalt, vilken 

i Norge har hand om skogsbrandförsäkringen och den anstalt här i Sverige 
han företräder. Det är ju möjligt, att han icke ser den skillnaden, men jag 

tror, att det är många som se en rätt så stor skillnad härvidlag. 
Beträffande förlagskapital eller garantifond, som svenska försäkringsinspek- 

tionen fordrar för bedrivande av försäkringsrörelse, vill jag endast framhålla, 
att dylikt garantikapital för utjämnande av skadeersättningar under eventuella 
»katastrofer» billigast och enligt mitt förmenande bäst anskaffas vid behof 
genom lån i bank, med säkerhet i avlämnade grundfondsförbindelser, som 
exempelvis skett beträffande Industriidkarens branstodsbolag i Finland. På 
detta sätt kommer all vinst det ömsesidiga bolaget till godo, och det märk- 
liga kan inträffa, som skett med det finska bolaget, att efter 12 års verk- 
samhet medelförsäkringspremien successivt nedsatts från 7,37 ”/.. till 3,59 

9/.., samtidigt som bolaget bildat kontanta fonder på c:a 8,5 mill. mark 
som året i fråga lämnade ränta på 424,000 mark, som tillfullo täckte årets 
brandskador 417,000 mark och lämnade överskott, vadan hela årspremien 

c:a 1,8 millioner mark med avdrag av förvaltningskostnaderna och återbetald 
17 & premierabatt ånyo kunde läggas till fonderna. 

Av vad sålunda framhållits torde framgå, att en utredning av skogsbrand- 
försäkringsfrågan verkställd av skogsägarna själva kan vara önskvärd och be- 
hövlig även 1 vårt land. 

Greve H. Wachtmeister: Mina herrar! Frågan ligger så, att det före- 
kommit strävanden från ett försäkringsbolag att ordna brandförsäkringen för 
våra skogar; vidare ha här uttalanden gjorts från vederbörande, att denna 
angelägenhet skulle tagas om hand av staten själv, men det förekommer icke 
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någon utredning, som visar, att skogsägarna själva kunna taga saken om hand. 
Det vore väl icke mer än rätt, att skogsägarna själva gjorde något försök att 
se till, huruvida de icke skulle kunna föra denna fråga om brandförsäkringens 
ordnande i hamn. 

Här har av landshövding Holmquist föreslagits, att Skogsvårdsföreningen 
nu skulle tillsätta en kommitté av fem personer att utreda denna fråga. Det 
vore väl kanske ganska svårt att nu i hast få tag i personer, som äro lämp- 

liga och villiga för detta ändamål, då förslaget är så nytt, som det är. 
Lämpligare vore då, om :Skogsvårdsföreningen nu ville uppdraga åt sin 

styrelse att sätta sig i förbindelse med personer, som skulle vara villiga att 
sammankalla och leda ett möte av skogsägare här i Stockholm, för att till- 
sammans dryfta denna fråga, innan den föres vidare. Jag ber därför herr 
ordförande, att få yrka, att Skogsvårdsföreningen ville besluta att uppdraga 
åt sin styrelse att utse en kommitté, som får i uppdrag att sammankalla skogs- 
ägare till möte i Stockholm för att vidare föra denna fråga framåt och vid- 
taga de åtgärder, som krävas. 

Landshövding Holmquist: Herr ordförande! Jag återtager mitt förslag 
och förenar mig med greve Henning Wachtmeister. 
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De ecklesiastika boställsskogarnas förvaltning. 

I. Föredrag 

vid Svenska Skogsvårdsföreningens årsmöte den 16 mars 1915. 

Av HuGOo TIGERSCHIÖLD. 

Herr ordförande, mina herrar! Som herrarna känna, har jag nyligen 

hos Kungl. Maj:t gjort framställning om utredning angående möjlighe- 

ten av en mer lukrativ förvaltning av de ecklesiastika boställskogarna 

och inrättande av en verklig styrelse för kyrkofonden, dit skogsförsälj- 

ningsmedlen från dessa boställen inflyta, och som har att bestrida kost- 

naderna för dessa skogars indelning och skötsel, avverkning, skogsod- 

ling, dikning m. m. 

Frågan om förvaltningen av de ecklesiastika boställskogarna är såle- 

des avhängig av kyrkofondens intressen, men icke endast av kyrkofon- 

dens, såsom jag strax vill visa. 

Kyrkofonden, som tillkom genom 1910 års lagstiftning om reglering 

av prästerskapets avlöning, är bildad av prästerskapets lönereglerings- 

fond och de ecklesiastika boställenas skogsfond. Dit inflyter statens år- 

liga ersättning för tionde, vissa boställsarrenden, skogsförsäljningsmedel, 

räntor m. m. Den utgör ett slags regleringsfond för avlöning av präster- 

skapet i de territoriella församlingarna och har att bestrida kostnaderna 

för ålderstillägg, emeritilöner, arvoden m. m. Den förvaltas av stats- 

kontoret, dock blott så, att detta ämbetsverk mottager de penningar, 

som inflyta till fonden, gör vederbörliga utbetalningar därifrån och pla- 

cerar dess kapitaltillgångar. Någon verklig styrelse med initiativ och 

kontroll har icke denna väldiga fond, där millioner för varje år skola 

rulla in och ut. 

1910 års lagstiftning på detta område medförde genomgripande för- 

ändringar, förändringar även 1 avseende å domänstyrelsens och revir- 

förvaltarnas arbete med de ecklesiastika boställskogarna. Prästerskapet 

har fått grunderna för sin avlöning genom lag bestämda; de befrias 

från all skötsel av jord och skog, alla boställen skola utarrenderas; sär- 

skilda prästgårdar utan jordbruk skola ordnas eller, om så fordras, ny- 

uppföras. Prästerskapets löner skola gäldas: 
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1:0) av församlingsavgifter till belopp ej överstigande 3 öre per fyrk, 

2:0) arrende av löneboställen, 

3:0) vissa avgälder och räntor, 

4:0) skogsförsäljningsmedel årligen utgående ur kyrkofonden med högst 

det av Konungen beträffande varje boställsskog fastställda belopp, som 

för viss tidsperiod beräknats motsvara skogens behållna årliga. avkast- 

ning, 

5:0) församlingsavgifter till belopp ej överstigande 3 öre per fyrk. 

Räcka icke dessa tillgångar, skall ersättning beredas av kyrkofondens 

medel. Räcka icke dess medel, måste väl staten skjuta till, enär präs- 

terna fått sina löner genom lag tillförsäkrade. 

Alltså se vi av detta, att det icke blott är en nationalekonomisk vinst, 

som en mer lukrativ förvaltning af dessa boställsskogar medför; de re- 

spektive församlingarna äro därav i hög grad ekonomiskt intresserade 

— det beror på skogsavkastningen, huruvida och i vad mån de skola 

nödgas att betala mer än de första tre procenten per fyrk. Men kyrko- 

fonden är ock därav beroende. I samma mån som skogsförsäljnings- 

medlen stiga utöver vad församlingarna enligt Kungl. Maj:ts beslut få 

tillgodonjuta, i samma mån erhåller fonden ökad möjlighet att tillgodose 

alla: dessa ändamål. Och ytterst är staten intresserad av denna skogs- 

förvaltning. Av dess avkastning beror det, huruvida staten skall till 

slut behöva träda emellan eller icke, förty fondens övriga inkomster äro 

tämligen konstanta. Det är skogen, varav något kan göras. Visserli- 

gen påverkas fondens budget även i hög grad av arrendeinkomsterna 

för församlingarnas löneboställen, men därpå kan fondens styrelse — om 

den får en sådan — icke öva något inflytande. Det är skogen vi hava 

att hålla oss till, och det är icke det sämsta. Frågan gäller, den gäller 

för församlingarna, för kyrkofonden, för staten, för nationens hushållning: 

skola dessa :2,638 ecklesiastika boställsskogar om tillsammans 700,000 

tunnland kunna avkasta mera genom förbättrad förvaltning? Att avkast- 

ningen stiger genom höjda virkespris är gott och väl — på dessa pris 

kunna vi icke inverka — men att den stiger genom mer intensiv sköt- 

sel med iakttagande av uthållighetsprincipen, det beror på oss själva, 

på vårt arbete, på vår organisationsförmåga. Den förvaltning av dessa 

naturtiligångar, som med strängt iakttagande av denna princip är mest 

lukrativ, det är den rätta, ty skogarna äro icke till för att vara vackra 

eller för att ruttna bort, utan de äro till för att giva vårt folk inkoms- 

ter att leva av. Denna mer lukrativa förvaltning är den rätta, även 

om den skulle behöva mer eller mindre särställa sig från förvaltningen 

av övriga allmänna skogar. Alla skola vi ju vara konservativa däri, att 

vi vilja bevara våra skogar, men icke så, att vi nödvändigt skola be- 
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hålla en viss given förvaltning av dem, även om en annan skulle bliva 

mer lukrativ, genom att den gör skötseln mer intensiv och på det sär- 

skilda ändamålet bättre inriktad. Det ligger så mycket mer makt uppå, 

att dessa boställsskogars avkastning ökas som genom den nya eckle- 

siastika boställsordningarna i många fall ställas delvis ökade krav på 

husbehovsvirket. Enär nämligen alla dessa boställen skola utarrenderas 

och särskilda prästgårdar upprättas, blir följden i alla de fall, då bo- 

ställshavaren förut själv brukat bostället, att det hädanefter måste bliva 

delvis dubbel uppsättning av hus, nämligen en uppsättning för prästen 

och en för arrendatorn, såsom t. ex. två boningshus, två visthus, två 

hushållskällare, två brygghus, två vedbodar och stundom två brunnar, 

där förut varit endast en uppsättning av dessa byggnader. Virke såväl 

för boställsarrendatorn som för prästgården får tagas från boställsskogen, 

om tillgång finnes. Finnes ej byggnadsvirke å boställsskogen, kvarstår 

i allt fall församlingens byggnads- och underhållsskyldighet för präst- 

gården och arrendatorns för lönebostället. Men det är givet, att i så 

fall blir det dyrare för församlingen att bygga och underhålla präst- 

gården och blir arrendet för lönebostället så mycket mindre, vilket åter 
ökar församlingens avgifter för prästerskapets avlöning. 

Men nu skola i stort sett alla ecklesiastika boställsskogar ställas un- 

der skogsstatens omedelbara vård och förvaltning. Det bör ju verka 

gott för avkastningen, men det medför å ena sidan ökat arbete för re- 

virförvaltningen, som redan har övernog, och å andra sidan betydande 

kostnader för kyrkofonden, vilka minska skogarnas netto. Någon sär- 

skild ersättning för skogsstatens befattning med de ecklesiastika bo- 

ställsskogarna har statsverket nämligen hittills icke haft, om man från- 

ser att ersättning utgår av dessa skogars avkastning eller från vissa 

ecklesiastika fonder (numera kyrkofonden) för vissa skogsförrättningar. 

Dessa ersättningar hava plägat uppgå till omkring 10,000 kronor om 

aret. För skogsindelningar utgår ersättning av samma medel men di- 

rekt till dem, som upprätta desamma. 

Enligt de av riksdagen år 1910 antagna nya grunder för reglering av 

prästerskapets avlöning och de Kungl. Maj:ts författningar, som till följd 

därav utfärdats, skall skogsstaten för sitt bestyr med dessa skogars sköt- 

sel erhålla ett årligt anslag från kyrkofonden, dit skogsförsäljningsmed- 

len från dessa boställen ingå. Detta anslag är ännu icke bestämt, men 

det beräknades skola uppgå till 222,500 kronor, och det talas nu om, 

att det sannolikt kommer att uppgå till det dubbla. 

Vi se alltså, att nya krav måste ställas på dessa boställsskogars avkast- 

ning, nya krav med hänsyn till ökat husbehov, nya krav med hänsyn 

till i högsta grad ökade kostnader för deras skötsel. Men ej nog där- 
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med, det ställes sådana krav, såsom jag förut visat, av fonden själf, för 

att den skall fullgöra sina förbindelser. Ja, mina herrar, en betydligt 

ökad avkastning av dessa skogar har i själva verket varit den inkomst, 

som riksdagen bland annat hänvisat på för att fylla den stora årliga 

brist i fondens budget, som uppstod därigenom, att riksdagen minskade 

det av Kungl. Maj:t föreslagna maximum för församlingarnas avgifter. 

Denna årliga brist beräknades av det särskilda utskottet till 329,928 kronor. 

Saken är i själva verket mycket allvarlig. Med den inblick i förhål- 

landena, som min ämbetsställning ger mig, kan jag försäkra eder, att 

det är absolut nödvändigt, att åtgärder med det snaraste vidtagas för 

att stärka kyrkofondens förmåga att fullgöra sina förbindelser. Det är 

även av denna orsak jag anser det vara av den högsta vikt, att denna 

fond får en styrelse med initiativ. 

Kan man med den nuvarande förvaltningen och det nuvarande för- 

valtningssystemet för de allmänna skogarna vänta sig någon väsentligt 

ökad avkastning av den del av dessa skogar, som utgöres av de eckle- 

siastika boställsskogarna? Det är alltså den praktiska frågan. 

De allmänna skogarna i riket, vilka omedelbart förvaltas av domän- 

styrelsen eller stå under dess uppsikt och kontroll, omfattade enligt 

1912 års officiella skogsstatistik en totalareal av 8,948,654 hektar, därav 

4,988,912 hektar skogsmark, vartill komma de oavvittrade kronomar- 

kerna i Norrbottens och Västerbottens län, vilkas storlek ej kunnat uppges. 

Denna areal var fördelad på icke mindre än 6,460 särskilda skogar i vil- 

ket antal dock icke inräknats den högst ansenliga men i statistiken till 

antalet icke angivna mängden av allmänningsskogar, kronohemman och 

nybyggen samt skattehemman med inskränkt dispositionsrätt till skogen 

i de norra länen. Av dessa 6,460 skogar äro icke mindre än 2,638 

ecklesiastika boställsskogar. Dessa 6,460 skogar, av vilka 1,940 stodo 

under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning samt resten under 

dess uppsikt och kontroll, voro fördelade på 97 revir, om man frånräk- 

nar fem mindre skolrevir. Varje revirförvaltare hade alltså i medeltal 

66 särskilda skogar med tillhopa i medeltal g90,000 hektar under sin för- 

valtning och kontroll, och därav i medeltal 27 ecklesiastika skogar med 

tillhopa i medeltal 36,3500 hektar. 

De allmänna skogarnas antal och areal har givetvis sedan 1912 i nå- 

gon mån förändrats, i det att å ena sidan åtskilliga mindre kronodomä- 

ner försålts men å andra sidan fera nya kronoparker genom inköp till- 

kommit. Revirens antal ha ökats med fem, vilket icke i någon mån 

ändrar nyss angivna siffrors innebörd. 

Av de ecklesiastika boställsskogarna stod enligt 1910 års skogsstati- 

stik — den senaste som lämnar detaljerade uppgifter — endast en 
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mindre del under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning nämli- 

gen 118 st. om tillhopa 853,877 hektar. De övriga stodo under skogs- 

statens uppsikt och kontroll, men bevakades och sköttes antingen av 

boställshavarna själva, nämligen 1,961 st. om tillhopa 231,974 hektar, 

eller ock av boställsarrendator, nämligen 35539 st. om tillsammans 35,889 

bektar. Av orsaker, som jag förut berört, hava dock under de sist för- 

flutna åren rätt många ecklesiastika boställsskogar överflyttats från skogs- 

statens uppsikt och kontroll till dess omedelbara vård och förvaltning. 

Det finnes i våra dagar knappast något, som bättre lönar sakkunnig 

omsorg än skog. Skog fordrar individuell omvårdnad. Ju fler skogar 

man har under sin förvaltning och kontroll, desto svårare är det att 

sköta dem individuellt. Tiden och minneskraften hava sin begränsning. 

I detta avseende ställas sannerligen stora krav på statens revirförvaltare. 

Revir finnas, som omfatta mer än 200 st. särskilda allmänna skogar, 

därav mer än 100 ecklesiastika boställsskogar Det synes svårt om icke 

omöjligt för revirförvaltaren att på alla dessa skogar nedlägga indivi- 

duell omsorg. Av hans 300 arbetsdagar om året kräver skrivbordet 

säkerligen inemot 100. Resten skall fördelas på alla dessa särskilda 

skogar, som måste tillses en var för sig och, därest de stå under hans 

omedelbara förvaltning, även bokföras var för sig. Och 'då härtill kom- 

mer, att resorna till de särskilda skogarna kräva tid, kan man tryggt 

påstå, 'att det i medeltal:icke blir många timmar på året, som en var 

av dessa skogar kommer under jägmästarens blick. Då de större sko- 

garna givetvis kräva mer tid än de mindre, kan man förstå, hur pass 

mycket han kan offra åt de medelstora och mindre. Och när staten ropar 

på större intäkt av sina skogar, ligger det nära till hands att antaga, 

vilka skogar han i första rummet måste tillgodose, när han icke medhin- 

ner lika omsorg åt alla. FE" 

Det är som vi veta ett synnerligen skarpt urval på intelligens och 

energi, som skogsinstitutet och numera skogshögskolan gör. Skogssta- 

ten är därför en elitkår. Med de fordringar på arbetsprestation, man 

ställer på denna elitkår, synas mig alldeles orimliga. I medeltal — ett 

medeltal som innesluter stora differenser — har en var av revirförvaltarna 

66 särskilda skogar om tillhopa 90,000 hektar under sin förvaltning och 

kontroll. Vad åligger dem då enligt gällande instruktion i avseende å 

denna förvaltning och kontroll? Jag tar endast det huvudsakligaste. 

Revirförvaltaren skall varje år, så ofta det erfordras, besöka varje till 

reviret hörande skog eller utsyningsområde; 

efter domänstyrelsens förordnande till ordnad hushållning indela all- 

män skog inom reviret och uppgöra förslag till avdikningsplan för mark 

vid sådan skog; 
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till överjägmästaren årligen ingiva utsyningsförslag och förslag till 

förvaltningsåtgärder för nästa år, vilka förslag — märk detta — böra 

grunda sig på personlig kännedom om förhållandet i skogen; 

efter överjägmästarens beslut vidtaga de åtgärder, som på revirför- 

valtningen beror; 

i vissa fall själv verkställa utsyning och personligen a stället över- 

vaka utstämpling av de träd, som skola åsättas kronomärke; 

vid utsyning av virke till försäljning upprätta stämplingslängd; 

närvara vid virkesauktionerna för statens och fonders räkning för er- 

forderliga upplysningar; 

under hand sälja röjnings- och gallringsvirke till mindre belopp; 

föra erforderliga räkenskapsböcker, upptagande alla influtna penning- 

medel och alla skogseffekter, som utsynats eller avyttrats; 

till överjägmästaren avlämna kassaredogörelser; 

vart femte år hålla ekonomisk besiktning å kronojägareboställen; 

begära och närvara vid syner å dessa boställen; 

närvara vid inspektion inom reviret; 

till syn å ecklesiastikt boställe avge yttrande angående ordnande 

av förhållandet mellan av- och tillträdare i fråga om skogsodling och för- 

delning av skogsindelningskostnad; 

vid behov närvara vid synen; 

vid avvittring föra" talan och närvara vid egobesiktning och skatt- 

läggning och vid lantmäteriförrättningar, där ståndsskogslikvid före- 

kommer; 

bevaka kronans rätt för fastigheter under hans förvaltning vid kyrko- 

och kommunalstämmor och andra förrättningar i orten; 

avgiva årsberättelse till överjägmästaren; 

med uppmärksamhet följa utvecklingen av den enskilda skogshus- 

hållningen i reviret, ävensom de ekonomiska förhållandena inom de grenar 

av affärslivet, i vilka kronans skogsprodukter röna efterfrågan. 

Ja, jag tror det räcker. Man frågar sig endast: när får han tid att 

närmare studera de skogar, vilkas skötsel han skall planlägga, när får 

han tid att övervaka denna skötsel? Skogen längtar efter hans blick. 

Bestånden längta efter han vård, efter vård i rätt tid. Och nu vill man 

pålägga honom än mer. Nu skola alla ecklesiastika boställskogar ställas 

under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning; nu skall husbehovet 

för dessa löneboställen och för prästgårdarna utsynas; nu skall särskild ny 

utredning göras för varje ecklesiastik boställsskog om den sannolika be- 

hållna skogsavkastningen från skogen under löneregleringsperioden; nu 

böra på grund av 1910 års lagar planer upprättas för 10 år framåt för 

de arbeten och kostnaderna därför, som avse skogsodling m. m. å dessa 

29 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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boställen; nu pålägges ett betydande nytt arbete för revirförvaltaren, där- 

igenom att alla ecklesiastika löneboställen skola utarrenderas. 

Vad skall göras? Det enklaste — motsvarande så att säga en lösning 

av ekvation med en obekant — det är att med bevarande av förvalt- 

ningssystemet endast utöka revirernas antal, därigenom minskande deras 

storlek. Det är uppenbart, att mycket kan vinnas på denna väg, och 

det är möjligt, att det blir den enda, som kan anlitas. Om vi i denna 

stund hade t. ex. 200 revirförvaltare i stället för 100, skulle vi till fördel 

för skogskapitalet kunna uttaga mycket skog, som ej vidare tillväxer 

d. v. s. ej ger annan ränta än den, som gömmes i virkesprisets stegring, 

mycken skog som går emot snar förruttnelse. Jag håller det icke otroligt, 

att detta jämväl skulle bereda arbetstillfällen och livsuppehälle för tio- 

tusental svenskar, och jag är viss, att de alimänna skogarnas ökade av- 

kastning skulle ledigt uppväga värnskattens millioner. 

Om den enskilda hugger ner sin skog rubb och stubb och för köpe- 

skillingen monterar för ny industri sitt vattenfall, är kapitalet icke borta 

eller räntelöst, men om man 1 saknad av arbetskraft eller organisation 

låter skogar ruttna ner, ruttnar därmed dess kapitalvärde, ja d. v. s. ett 

. värde kvarstår: den nerruttnade skogens gödselvärde. 

Alltså på denna enkla väg kan mycket vinnas. Men det är icke säkert, 

att det är den rätta. Det bör, synes det mig, en blivande utredning visa. 

Det är nämligen här att räkna med flera obekanta. Problemet är kom- 

plicerat. Det är nämligen så, att vissa grupper av de allmänna skogarna 

eller revirförvaltarnas arbetsområden antyda behov eller åtminstone lämp- 

lighet av någon särställning i förvaltningen. Jag tänker nu närmast på 

de ecklesiastika boställsskogarna. Där framträda onekligen vissa särskilda 

förhållanden. Först den särskilt ofta svåra lagstiftningen, den särskilda hus- 

bonden och därmed det särskilda ändamålet, det särskilda och jag må 

säga oavvisliga behovet av ökad avkastning, det stora husbehovet både 

till löneboställe, prästgård och kyrka, angelägenheten att praktiskt med 

övervinnande av speciella svårigheter ordna och minska detta skogsför- 

ödande husbehov, det särskilda ofta känsliga förhållandet till arrendatorer 

av boställenas jord, de särskilda olägenheterna med alla dessa lägenheter 

och torp på dessa boställen, förhållandet till en mängd möjligheter av 

olika slag, hänsyn till församlingarna, donationer, privilegier m. m. Det 

är möjligt, menar jag, att den utredning, varom jag gjort framställning, 

skall finna det lämpligt att i större eller mindre mån särställa denna skogs- 

förvaltning, om icke mer så åtminstone genom upprättande av särskild 

ecklesiastik skogsbyrå inom domänstyrelsen och kanske genom att för vissa 

delar av ländet tillsätta särskilda stiftsjägmästare men i andra delar — 

Norrland — låta statens revirförvaltare sköta dem. Jag vill emellertid 
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icke föregripa denna utredning. Och jag ber herrarna vara vänliga att 

i den följande diskussionen beakta, att jag endast hemställer om en ut- 

redning. Erhåller' kyrkofonden en egen verklig styrelse, och uppbäres 

dess skogsintresse av en i någon mån särskilt därpå inriktad förvaltning, 

ser jag möjlighet till en fruktbringande utveckling av de stora värden, 

som kyrkan disponerar vid sina boställen. Genom att dessa boställen 

upphöra att vara bostadsboställen och endast sa att säga bliva ekono- 

miska objekt för avlöning av prästerskapet, underlättas en sådan utveckling. 

Jag ser därigenom en möjlighet att beträda den väg, varpå staten slagit 

in beträffande sina jordbruksdomäner. Små svårutarrenderade, illa be- 

lägna boställen kunna avyttras och i stället sammanköpas stiftsskogar, som 

äro lättare och billigare att förvalta och giva bättre avkastning. Detta 

är emellertid framtidsperspektiv, varom det ej är värt att nu vidare tala. 

Med en sådan styrelse för fonden blir det även en möjlighet att åväga- 

bringa ett fruktbringande samarbete mellan de centrala myndigheter, som 

ha med ecklesiastika boställena att göra. 

Ja, mina herrar, det är snart för 16 år sedan som jag fick anledning 

att betrakta en skog under en annan synpunkt än den estetiska. Skogen 

blev då för mig ett ekonomiskt objekt. Det var nödvändigt att se skogen 

såsom ett sådant objekt och jag må säga, att jag var glad, att jag kunde 

se den även på sådant sätt. Det var, som jag nämnde, för 16 år sedan, 

då en av Sveriges allra främste skogsmän, en banbrytare på skogsvårdens 

område, besökte mig och min gård. Vi gingo ut tidigt på morgnarna 

och kommo hem sent på kvällarna och tillbragte hela dagen ute i skogen. 

Jag må ödmjukt säga, att jag aldrig i hela mitt liv lärt mig så mycket 

som på dessa tre dagar. Jag fick mina ögon öppnade för skogens liv 

och lidande. Jag hörde icke endast skogens orgelsus utan också dess 

suckar — suckarna över dess trängsel, motsvarande städernas inneboende- 

system, över dess försumpning, över markytans förstöring, över »vargar- 

nas» angrepp, över sin värnlöshet mot stormarnas framfart. 

Då jag gick ut ur skogen tredje dagens kväll tänkte jag: Vad skall 

du ut ur skogen att göra, ut på fälten, ut till djuren och människorna; 

skogen är dig nog, den behöver din hjälp, där har du arbete och arbets- 

glädje, om du än levde i hundrade år. 

Sedan dess bevarar jag en hänförd kärlek till skog, en kärlek som vuxit 

sig starkare år efter år med det arbete för skogens trevnad och växt, 

jag därunder utfört. Men icke blott kärlek till svensk skog utan ock en 

varm hängivenhet och beundran för skogens sakkunniga män i detta land. 

Denna hängivenhet hava ären gjort än mer rotfast, icke minst genom 

den beröring med skogens män, vartill denna förening berett mig kära 

tillfällen. De rika kunskaper, den hänförelse för uppgiften, som här möta, 
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det är en stor kraft i vårt lands utveckling. Förstår jag icke Eder rätt, 

mina värda herrar, då jag menar, att I önsken intet hällre, än att Edra 

arbetsfält må varda så avpassade, att I kunnen till lycka för vårt land 

åt skogen giva den intensiva skötsel, som Edra kunskaper och Eder hän- 

förelse för yrket fordra. 

II. Diskussion. 

Expeditionschefen greve Mörner: Det är otvivelaktigt, att de ecklesiastika 
boställsskogarna 1 Sverige lika fullt som alla andra Sveriges skogar tarva en 

intensiv skötsel för att giva en tillräcklig inkomst, och att det därför kräves 
en väsentligt ökad personal, både förvaltande och bevakande. I det fallet 
torde vi vara fullständigt ense med inledaren såväl ur nationalekonomiska 
som privatekonomiska synpunkter. Det var bara ett yttrande av honom som 

gjorde, att jag anhöll om ordet. Han talade om en utredning, som han hop- 
pades skulle komma till stånd. Jag vwvet, att han ingivit framställning om 
sådan utredning. Detta ger mig anledning att påpeka, att en sådan utred- 

ning igångsattes den 16 juni 1911, 1 det att jordbruksministern bemyndigades 
att tillkalla fem sakkunniga för att yttra sig om den allmänna skötseln av 
skogarna 1 södra och mellersta delarna av landet. Detta är sålunda ett 
komplement till den utredning, som utförts av den norrländska skogsvårds- 
kommittén. Den norrländska skogsvårdskommitténs arbete berör, såvitt jag 

kunnat se, emellertid icke boställsskogarna, men vad beträffar de sakkunniga, 

som behandla skogsvården i södra och mellersta delarna av landet, så kunna 
de enligt min uppfattning svårligen gå förbi denna sak, ty det till dem ställda 
uppdraget innehåller icke endast, att de skola taga hänsyn endast till de sko- 

gar, som tillhöra statsverket, utan deras uppdrag omfattar också skötseln och 
förvaltningen av alla i nu ifrågavarande delar av landet belägna så kallade 
allmänna skogar. Då kyrkofonden beslöts redan 1910, så ha dessa sakkun- 
niga sålunda haft tillfälle att särskilt beakta denna sak. Att döma av upp- 
gift, som lämnats till riksdagen innevarande år om kommittéerna, finnes all 

utsikt, att dessa sakkunniga skola ha avslutat sitt arbete under innevarande 
år. Utan att nu yttra mig om föredragandens nyssnämnda framställning, som 
torde från kyrkofondens synpunkt vara behjärtansvärd, har jag endast velat 
påpeka, att under året antagligen något förslag i ärendet torde framkomma. 
Det är endast denna upplysning jag velat lämna. 

Kanslirådet Tigerschiöld: I anledning av den upplysning, som lämnats, 
vill jag endast säga, att jag mycket väl känner till den kommitté, som här 
omnämnts. Men först och främst omfattar dess uppdrag icke hela landet 

utan endast de södra och mellersta delarna, och för det andra är det givet 
och klart, att förvaltningen av de ecklesiastika skogarna ingriper mycket på 
den ecklesiastika administrationen i övrigt. Det ena kugghjulet är skogsförvalt- 
ningen, men det andra kugghjulet har icke någon målsman inom denna skogs- 
vårdskommitté. Någon utredning, huru dessa skogars förvaltning skall kunna 
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ställas i samband med kyrkofonden och i övrigt med de myndigheter, som 
vårda kyrkans egendom, kan den kommittén icke åstadkomma. Jag ber få 
fästa uppmärksamheten på att förvaltningen av de ecklesiastika boställena är 
mycket splittrad. Utarrenderingen ligger i Konungens befallningshavandes 
och domkapitlens händer, men skogsmarken med torp och lägenheter och 
hela jorden i övrigt lyda under kammarkollegium, skogsbörden skötes av do- 

mänstyrelsen och penningmedlen förvaltas av statskontoret. 
Jag kan försäkra eder, mina herrar, att det icke varit med lätt hjärta, jag 

tagit till orda i denna sak, men jag anser, att den nuvarande skogsvårds- 

kommittén, med all aktning för dess sakkunskap, icke kan lösa denna fråga. 
Överjägmästare Wallmo: Jag har ingen anledning att yttra mig över före- 

dragshållarens tankegång i dess helhet, men jag skall be att några minuter 
få taga herrarnas uppmärksamhet i anspråk därför, att måhända eljest den 
föreställningen skulle kunna innästla sig hos dem, som icke äro tillräckligt 
inne i saken, att denna svartmålning av de ecklesiastika skogarna vore överallt 

med de verkliga förhållandena överensstämmande. 
Ingen känner bättre än jag, att dessa ecklesiastika skogar ha suckat under 

vanvård, och jag will icke giva mig in på att framlägga orsakerna härtill, 
vilket kanske kunde ligga nära till hands, utan vill blott säga, att det nog kan 
vara riktigt som .föredragshållaren framhävt, att det stora antal, som dessa 

skogar utgöra, och den fåtaliga personal, som under gångna tider stått till 
deras förfogande, icke riktigt stämt överens. Detta har nog varit en bidra- 
gande anledning till vanvården, vars förnämsta orsaker dock äro att söka på 
andra håll. Nu ber jag emellertid få påpeka, att beträffande mitt distrikt — 
jag talar icke om de andra — har det sedan flera år tillbaka varit en sär- 
skild förrättningsman, som haft sig anförtrott att vara ute och ändra om de 
gammalmodiga hushållningsplanerna för de ecklesiastika skogarna, och detta 
icke endast för de ecklesiastika skogar, som stå under skogsstatens vård och 
förvaltning utan också för dem, som blott stå under dess kontroll. Det är 
s. k. jämkningar som företagits av de gamla skogshushållningsplanerna, vilka 
oftast saknade föreskrifter om vård av bestånden. Detta arbete har nu i det 
närmaste genomförts inom mitt distrikt, men att på ett eller annat år hinna 
övergå en skog med intensiva huggningar och få den vacker är omöjligt. 
Då det gäller åkerbruk, kan man ju på ett eller annat år ändra om utseen- 
det av åkrarna, men detta är omöjligt, då det gäller en hel skog; därtill 
fordras flera år. Huvudsaken är, att början till god skötsel är gjord. Jag 
säger detta beträffande mitt distrikt, men jag förmodar, att förhållandena äro 
likadana även inom övriga distrikt. Inom Bergslagsdistriktet ha vi emeller- 
tid, som sagts, fått till stånd jämkningsplaner beträffande de flesta ecklesia- 
stika boställsskogar, och jag hoppas sålunda, att vi om några år skola kunna 
uppvisa en intensiv skötsel även på dessa skogar, så att alla skäl till svart- 

målningar förfalla. 
För övrigt skall jag icke giva mig in på föredraget, och lika litet som in- 

ledaren vill jag föregripa det resultat, vartill en utredning kan komma. 
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IN MEMORIAM. 

Hjalmar Öhrström. 

FISK SSK, a Ia I9T35:- 

Efter ett långt, lyckligt och verksamt liv bortgick den 7 april 1915 i 

Stockholm HJALMAR ÖHRSTRÖM, över 80'/, år gammal, f. d. jägmästare 

i Stockholms revir. Bland de många 

skördar, döden de sista åren gjort bland 

skogstjänstemännen, väckte bortgången 

av Hjalmar Öhrström ett alldeles sär- 

skilt deltagande, ty han var känd i vida 

kretsar och alla, som kände honom, höllo 

av honom. Fiender torde han väl knap- 

past agt Man kundeticketumdsaratt 

känna sig dragen till denne vänlige, för- 

synte man, som kom en till mötes med 

älsklig värme och intresserat gjorde sig 

underrättad om ens förhållanden och 

verksamhet, och man kunde icke undga 

att hysa beundran för en person, som 

trots en så hög alder ännu fortfor med 

en mycket omfattande privat skogssköt- 

sel. Öhrström hade en frisk och spänstig 

kropp, och när döden kom för att hämta var gamle kamrat, krävdes det 

mer än sex veckor att bryta det fysiska motståndet. 

Son till stallmästaren vid hovet, ståthållaren vid Tullgarns slott Carl 

Adolph Öhrström och Aurora Amalia Ouchterlony, föddes Hjalmar Öhr- 

ström den 2 augusti 1834 a Tullgarn. Elev vid skogsinstitutet 1852, 

utexaminerades han därifrån 18535, tjänstgjorde såsom t. f. överjägare i 

Östergötlands och Södermanlands län, ävensom i Stockholms och Gävle- 

borgs län, aren 1855—1860 samt utnämndes den 14 september 1860 till 

överjägare i Blekinge län, från vilken tjänst han den 24 februari 1863 

befordrades till tjänstförrättande jägmästare och distriktsförvaltare i Stock- 

holms län. Vid omregleringen 1869 placerades Öhrström såsom jäg- 
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mästare i Stockholms revir, från vilken tjänst han den 8 september 1899 

erhöll nådigt avsked med pension. Såsom tjänsteman inom skogsstaten 

utmärktes Öhrström av ett levande intresse för alla sina arbetsuppgifter 

samt var särskilt mån om att snabbast möjligt skaffa återväxt å avver- 

kade marker. Denna aldrig vilande omsorg har också inom de allmänna 

skogarna — och en mycket stor del enskilda — givit upphov åt de 

präktigaste ungskogar, den bortgångne vännens kanske vackraste och 

varaktigaste eftermäle. 

Med enskildas skogar började Öhrström taga befattning redan 1856 

—1860, då han förvaltade Jönåkers, Rönö och Oppunda häradsallmän- 

ningar i Södermanland, och 1861, då han av Blekinge läns hushållnings- 

sällskap anmodades att efter inkommen rekvisition tillhandagå skogsägare 

därstädes. Åren 1870—1904 biträdde han hushållningssällskapet i Stock- 

holms län med skogsodlingsarbeten och enskilda skogars skötsel, vilken 

verksamhet fr. o. m. 1905 överflyttades på den nyinrättade skogsvårds- 

styrelsen, hos vilken sonen anställdes såsom länsjägmästare. Men oav- 

sett denna officiella förvaltning hade jägmästare Öhrström under en lång 

följd av år hand om en särdeles vidsträckt enskild skogsskötsel. Så t. ex. 

ägde han vården om Drottningholms skogar 1868—1888 samt ånyo från 

1896, Rosersbergs kungsgårds skogar från är 1875 samt Haga slotts och 

Ulriksdals slotts skogar 1878—1899. Sedan 1904 omhänderhade han 

skogsskötseln vid Häringe, Sjösa, Trollesund och Gärdesta i Söderman- 

land samt under långa tider skogsvården vid Karlbergs kungsgård, Fåll- 

näs, Rydboholm, Skokloster, Granhammar, Aske, Stäket, Lennartsnäs, 

Säby, Jacobsberg, Holmen, Blackeberg, Stafsborg och Sätra samt intill 

1912 och i 30 års tid Ekebyholm. Ö. var medlem av H. M. Konung- 

ens jaktklubb sedan år 1878 och revisor därstädes från år 1884. 

Att en så omfattande förvaltning av stats- och enskildas skogar måste 

bliva särdeles ansträngande i längd, inses lätt, och Öhrström kände sig 

nog därför emellanåt ha väl mycket att syssla med. Emellertid torde 

han nog trivts med detta rastlösa rese- och vandringsliv samt längtade 

alltid till skogs. Där ute, i den gröna skogen, bodde emellertid hög- 

tidlig ro under furornas kronvalv, och där kände sig hans barnafromma 

sinne undfå något av den sköna ro och vila, den frid, som man längtar 

efter, då man länge vandrat. 

Sedan den 28 maj 1864 förenad i ett lyckligt äktenskap med Hilda 

Susanna Helena Ritou, efterlämnade Hjalmar Öhrström änka och 5 barn, 

därav tre söner. Äldste sonen, Carl Adolf, är jägmästare och intendent 

för Kungl. Djurgården. 

Under stor tillslutning skedde jordfästningen den 12 april i Gustaf- 

Vasakyrkans krypta. Åtskilliga av rikets främste män voro närvarande. 
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Därefter föddes stoftet ut till Solna gamla vackra kyrkogård för att vila 

i samma grav, som gömmer fadern och farfadern. Från kyrkogården 

kan man se över till de gröna plantagerna kring Eugeniahemmet, vilka 

äro ett äreminne över den dödes gärning. Vila nu i ro och njut av den 

sköna, efterlängtade friden, käre farbror Hjalmar! Tack för den vänlig- 

het, ditt älskliga och känsliga väsen städse bragte oss alla, som nu sakna 

dig! Minnet av din ädla, sällsynt fina och behagliga natur skall sent 

förblekna. 

HUGO SAMZELIUS. 



Foto av hovfotograf Rahmn. 

Fig. 1. Skogshallens yttre. 

Skogshushållningen på Baltiska utställ- 
ningen i Malmö 1014. 

Av GUNNAR SCHOTTE. 

Skogsbruket och trävaruindustrien var fylligare representerad vid Baltiska 
utställningen än vid någon tidigare svensk utställning. En kortare redogö- 
relse från densamma torde därför ha sin givna plats i tidskriften, så myc- 
ket mera, som till utställningen sammanförts en hel del statistiska uppgifter, 
vilka förut ej varit tillgängliga i tryck. På grund av det strängt anlitade ut- 
rymmet i tidskriften har emellertid denna redogörelse blivit försenad. 

I. Svenska avdelningen. 

Denna var i huvudsak inrymd i en särskild paviljong!, som tyvärr var placerad 

alldeles intill nöjesfältet. Den synnerligen vackra och egenartade byggnaden 
torde varit den i arkitektoniskt hänseende minst omtvistade å Baltiska utställ- 
ningen. Alla lovordade arkitekten BoBERG för den vackra och uttrycksfulla 
byggnad, han skapat åt skogen. Däremot fälldes under utställningens gång många 
många bittra ord över utställningens ledande män, för att en av de officiella 
paviljongerna, som för övrigt representerade landets näst främsta näring, blivit 
förlagd bland karuseller och annat tingel-tangel. Säkert är också, att reklam- 
positiven från nöjesfältet till stor del störde allvarligare studier i skogshallen. 
Utställarna ansågo också, att de själva och den viktiga näring, de företrädde, 
blivit ganska illa behandlade genom denna olämpliga placering. 

!' Redogörelsen för utställningen i denna byggnad följer i huvudsak den av förf. utgivna 

specialkatalogen, till vilken bidrag lämnats av flera av utställningens anordnare. 
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SKOGSHUSHÅLLNINGEN PÅ BALTISKA UTSTÄLLNINGEN I MALMÖ I914. 459 

Vid ingången till skogshallen (fig. 1) hade Aktiebolaget Ranviks plant- 
skolor anlagt tvenne kvarter med alster från sina stora anläggningar vid 
Båstad. Man såg här plantor i olika åldrar av alla inhemska trädslag samt dem, 
som försöksvis införas i våra skogar. Även en del parkträd och prydnas- 
buskar samt liljekonvaljer utfyllde samlingen. På denna utställning, som de- 

korativt gjorde sig väl mot skogshallen som bakgrund, nedlade jägmästare 
Eris NILSON sitt sista arbete i skogsvårdens tjänst. Ett par dagar före sin 

död syntes han här nämligen sysselsatt med etikettering av de olika plantslagen. 
I byggnadens yttre hall hade 

Svenska Trävaruexportföreningen 

anordnat en verkningsfull dekoration. I fonden syntes en av artisten ALB. LARS- 
SON utförd bild av ett norrländskt landskap med en bäck, som tränges ihop 
mellan tvenne berg och där bildar ett fall. Häri var byggd en verklig flottränna i 
miniatyr. Det i rännan ständigt rinnande vattnet hamnade i en större bassäng, i 
där flottningsvirket uppsamlades i länsar, och där en liten spelflotte skulle 
forsla fram timret över lugnvattnet. Trävaruexportföreningens utställning var 
för övrigt inrymd i en särskild tillbyggnad en trappa upp. I dess fond hade 
uppställts den från 1897 års Stockholmsutställning kända modellen till den 
sågverksanläggning, som eljest förvaras å Skansen. Den var emellertid nu 
vederbörligen moderniserad — särskildt hade brädgården fiffats upp — och för- 
setts med en mycket vacker fond från Ångermanälven av artisten LARSSON. 
Förutom ett par andra modeller från en såg och av ett skiljeställe, bestod 
denna utställning endast av statistik. 

SS EN i 0 6 2 REN vr 0 LG JR pla ol 
SS 

5 Sveriges 1 ERE Fi | 

Br fear Se SS. See c 3 a ersS- | 

| Trävaror! Trämassa Bat VA | 

Kronor | trämassa = | 

| 
NOR ale 92,524,000 12,023,958 — — | 12,023,958 

Orsen 152,502,000 | 54,102,736 | = — 54,102,736 | 
EE fe Ed 236,643,000 89,260,357 2,229,930 6,605,475 | 98,095,762 | 

ITE AR SIS 304,592,000 | 107,616,200 | 8,049,444 | 22,347,394 | 138,013,038 | 

fog enn. 391,334,000 | 153,030,255 | 26,727,787 | 13,862,803 | 193,620,845 | 
NÖT rss 760,617,000 | 164,748,412 | 93,954,732 | 39,374,313 | 298,077,457 | 

IN Orr La TAS FORSA OT Sr Va 

NE Papp: och Summa 
Ra RN pappers- 
Frävaror Trämassa arbeten fäv 

| oträmassa 

TES cc Sorks SEE RASERNA 8,035,151 = — S$,035,151 
ENE ER rd ad esk agera 42,106,394 — = 42,106,394 
USER oo oolsse desks 73,246,463 170,200 = 73,416,663 
EG SR an sera $9,640,959 453,147 — 90,094,106 
dd rar AN pnoSONSE RARE AFSARR ARE 115,678,912 9,337,139 — | 125,016,051 

TOT os  sånosdan ESA ARR SAE I TTNSS,97 58,235,971 329,097 | 170,320,865 | 

' Häri ingå sålunda ej snickararbeten m. m. 
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Medelst de tabeller, som ”Trävaruexportföreningen utställde, ville föreningen 
på ett åskådligt sätt visa förloppet av den svenska trävaruindustriens utveck- 
ling under senaste 50-årsperiod ävensom denna industris nuvarande betydelse 
för vårt lands ekonomiska liv. Till grund för export- och tillverkningsstatisti- 
ken hade tjänat de av Kungl. kommerskollegium årligen utgivna »Bidrag till 
Sveriges officiella statistik, Avd. Handel och Industri». Det är dock härvid 

att märka, att vid bearbetningen av kommerskollegiets uppgifter siffrorna för de 
skilda »grupperna» icke tagits oförändrade, utan att ur desamma extraherats 
de varukategorier, vilka äro att hänföra till den egentliga trävaruindustrien, d. v. s. 
endast vad som angår sågade och hyvlade trävaror ävensom runt och bilat virke. 

Från den tabell, som utvisade Sveriges totalexport samt exporten av trävaror, 
trämassa och av trämassa framställt papper dels från hela landet, dels från 
Norrland under 50-årsperioden 1863 till 1912 må här återgifvas några siffror, 
ägnade att belysa den storartade utveckling, dessa exportgrenar tagit (se sid. 459). 
Att i denna tabell även medtagits trämassa och papper, hade föranletts därav, 
att föreningen ville uppvisa den stora betydelse, som dessa produkter, vilka 

ju alla härleda sig från skogarna, hava för vår handelsbalans. Likaså hade 
föreningen genom att särskilt angiva Norrlands andel i denna. export velat 
klargöra denna landsdels stora anpart i ifrågavarande utförsel. 

I nedanstående tabell hava siffrorna för senaste 50-årsperiod sammanställts, och 
det är för våra förhållanden mycket imponerande summor, som här framkomma. 

SU (SE TERS Pr KOR MR VE AG 

Sveriges to- 
Papp- och a 

PI Summa 
talexport Nea ANA pPappers- 

I'rävaror Trämassa 
arbeten av 

| Kronor | trämassa 

ER 

| 

); 

| 1863—1912/| 15,019,043,000 | 5,261,962,$39 | 840,775,816 | 5$7,500,986 6,690,239,641 

mr 
5 ; 1 

IN Orta ran SL BD ONE ELAN 
i 

I R " i s 
| ÅA r Papp- och Summa 

Trävaror Trämassa | pappersarbeten 
av trämassa | 

I I 

1863—19M2-:.nouccnns | 4,069,443,300 | 388,537,404 1,563,419 | 4,459,544,123 | 

Å en karta åskådliggjordes /illverkningen av trävaror, fördelad å län, jämte 
belägenheten av de större sågverken. Man fann av densamma, att antalet såg- 

verk i Sverige år 1912 utgjorde 1,248 st. med ett arbetarantal av c:a 38,000. 

Tillverkningsvärdet samma år vid samtliga dessa verk utgjorde för sågade 
varor c:a 132,000,000 kronor och för hyvladé varor c:a 35,000,000 kronor, 
d. v. s. sammanlagt c:a 167,000,000 kronor. Härav komma på Norrland 
och Dalarna c:a 93,000,000 och 22,000,000 kronor resp., d. v. s. sammanlagt 

115,000,000 kronor eller icke mindre än 70 2. Ensamt inom Västernorrlands 

län uppgår tillverkningsvärdet till c:a 50,000,000 kronor. 
Av en annan karta framgick trävaruexportens fördelning på de skilda skepp- 

ningsdistrikten med särskilt angivande av kvantiteten sågat, hyvlat, runt eller 
bilat virke. Densamma visade, att exporten av sågat och hyvlat virke från 
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samtliga skeppningsdistrikt år 1912 utgjorde sammanlagt c:a 5,200,000 ku- 
bikmeter samt av runt och bilat virke c:a 1,100,000 kbm. De norrländska 

distrikten (Haparanda t. o. m. Gävle) ha deltagit i denna export med icke 
mindre än c:a 3,800,000 och c:a 400,000 kbm. resp.; även denna anpart 

representerar c:a 70 7, av landets hela trävaruutförsel. 
I en grafisk framställning åskådliggjordes exporten i kubikmeter av sågat, hyvlat, 

runt och bilat virke under senaste so-årsperiod, varjämte medelpriset pr kubikmeter även 

angavs. 
Efterföljande utdrag ur denna grafiska framställning äger ett visst intresse. 

— MM 

SWEETS SK OLA TERPOrE AV: 

TS Summa 
Sågat och hyvlat samt 

År Runt och bilat virke ÅKE 
småvirke 

Kvantitet Medel- Kvantitet Medel- | Kvantitet | Medel- 

kbm, pris kbm. pris | kbm. | pris 

FRE Senna 678,293 16422 KIT 2NTAO,025 20,08 2,819,228 19,15 | 

TOM etan sel 957,9007 II 121,82 2,351,515 35:07 3,399,475 31,23 | 
FR ora as såg sele 668,567 14,04 2,907,991 19,30 | 3,576,858 18,32 | 

AST scene 1,126,984 14,37 4,434,214 22,38 5,561,198 20,75 
FSS ff EN få 1,468,473 13,26 5,220,764 22,95 6,695,237 20,83 | 
OSPAR 1,759,539 13,26 5,422,588 27,46 7,192,127 23,08 | 

Fide KO9 AR BEE NE RA 1,455,474 14,63 4,766,947 29,67 6,222,421 2053 
MOÖFOR rd I Nstka 1,110,064 15,64 4,821,179 31,36 5,031,243 0 285420 | 
NRRTD doo deeees 1,088,269 | 14,83 | 5,191,935 28,61 6,280,204 26,22 | 

En annan grafisk framställning visade fördelningen av Sveriges trävaruexport 

på skilda importländer. (Fig. 2). Av densamma fann man, att av de c:a 6,800,000 

kubikmeter trävaror, som från Sverige utfördes år 1913, exporterades icke mindre 
än c:a 2,600,000 eller 38 4 till Storbritannien och Irland, Frankrike tog från 

Sverige samma år c:a g950,000 kubikmeter, Danmark c:a 740,000, Tyskland 

C:a 725,000, Norge c:a 375,000, Holland c:a 360,000, Belgien c:a 190,000 

och Spanien c:a 170,000 kubikmeter. "Till utomeuropeiska länder exporterade 
Sverige samma år c:a 645,000 kubikmeter trävaror; härav gick lejonparten eller 
c:a 480,000 kubikmeter till Afrika och c:a 100,000 kubikmeter till Australien. 

I en annan tabell visade föreningen medelpriset å utförda plankor, battens 
och bräder, sågade och hyvlade under åren 1863—1912. Vi hämta ur densamma 

bl. a. medelprisen för samma år som för tabellen härovan ang. medelprisen 
av sågat, hyvlat, runt och bilat virke. 

Är Stås Värde Medelpris 
kronor pr std 

1123 JL Moder Sh PASTE SNARARE A3 BANA 41,784,348 96: 39 
ör [ERE SAD Gr ASSR SE SA AT4,080 SOTO LISTS 
LD] SE SR RASA EIA KANE SLÖ 54,247,400 94: ÖT 
EE RE rm kade s sept e 862,966 ÖNSKA KION53 

[AND] costs SS GR 1,025,034 CIT5,S04,307 II2:03 
125) (obs EEE NAS SLS SEEK SEE 1,030, 7054 TA JAAA, 10 TADS 
FEYSR aor AS PETS SERA? ST0,05 GIS, 230 T487542 

18) AO oo ARE RIVER NE ALBA, 204A TROR IN EAA 

PN rande GENER BE EDD NN EEE SSG ÖA TOMT TENSON TSG 
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Å en mindre tabell hade grafiskt framställts fob.-priserna å vissa standard- 
dimensioner för ett representativt Sundsvallsverk under åren 1864—1913. Det är 
ett synnerligen värdefullt material, som ligger till grund för denna tabell, 
vilken erbjuder stort intresse, särdeles för fackmannen. De dimensioner, som 
densamma omfattade, voro 3 X 9”, 2'/, X 7” och 1 X 4” av såväl furu som gran; 
sålunda en representativ dimension ur plank-, battens- och planchettekategorierna. 

Ovan uppräknade tabeller gälla, såsom synes, endast Sveriges trävaruindu- 
stri. Såsom bekant spela även Ryssland och Finland samt Norge en bety- 
dande roll på världsmarknaden för trävaror. Det var sålunda av intresse att 
se en del siffror rörande vårt eget lands industri, belysta i förhållande till de 
nämnda träproducerande länderna. 

Genom en grafisk framställning visades sålunda storleken av Sveriges, Norges, 
Finlands och Rysslands trävaruexport under åren 1899 och 1913 för att därmed 

åskådliggöra den snabba utveckling, som trävaruindustrien såväl 1 Finland 
som Ryssland företer under senaste 15 år. 

Nedanstående siffror böra vara ägnade att giva en rätt god bild av denna 
utveckling. 

Rysslands, Sveriges, Finlands och Norges trävaruexport under åren 1899 och 1913- 

1899 TOT 
kbm. kbm. 

Rp SSLA2 EE AD DETSVE CI. sen bese SR 43,880 2,832,194 

SENSE INATE 20030oe ssh ssosn 3,343,849 6,726,409 
Runt oc bat SN 2,490,233 3,580,174 

Summa 5,878,012 13,145,377 

SALTER 1 IPEYNDSEENEOL grssssetodssasosrect 20,035 35,678 

SATA SA NV 5,226,704 5,520,083 
RN te Sek DIL ASA EES RAS SI 1,439,438 1,260,224 

Summa 6,695,237 (OS (Dy s 

kärlen ANA Per Syed 342,989 508,839 

SJEKYCUN (CE IDA ass askegsdobor 20304, TO AT, d20 

Runt "65 DATA HOS 2,036,490 

Summa 3,463,060 ÖNS 

IN SU FA SR SEN SEN CAT INNE ocgon 3060 onunns 1,338,046 792,001 

Ra 6 616,983 251,725 

Summa 1,955,029 1,044,320 

SAL HrLa RA PPELS VET EEE 415,904 I3ZL377,311 

SKEN (CE INNAN season I 209505O4T I17,210,519 

Runt ÖS DTE SR 5,209,004 od 34H0TS 

Summa 17,991,349 21053 22443 

Såsom synes, har vår trävaruexport, vad storleken beträffar, icke under- 

gått någon nämnvärd förändring under denna tid. Finland företer däremot 
en ökning av icke mindre än c:a 110 & å 1899 års export, och vad Ryss- 
land vidkommer, har detta land att utvisa en än större ökning eller 125 4. 



SKOGSHUSHÅLLNINGEN PÅ BALTISKA UTSTÄLLNINGEN I MALMÖ I914. 4063 

Norges export har däremot gått tillbaka rätt väsentligt; här föreligger näm- 
ligen en minskning, i jämförelse med år 1899, av icke mindre än 46 &. 
Att Sverige på senaste åren blivit så betydligt distanserat av Ryssland samt, 
vad angår år 1913, även av Finland, är att tillskriva nämnda länders betyd- 
ligt större export av oarbetat och mindre bearbetat virke (pappersved samt 
runt och bilat virke). Vad sågade och hyvlade trävaror åter angår, intager 
Sverige dock numera rummet näst efter Ryssland, medan Finland kommer 
först i tredje rummet. Vid bedömandet av dessa siffror må dock icke läm- 
nas ur räkningen den storartade utveckling, som särskilt vårt lands trämasse- 

och pappersindustri tagit under de senaste åren och vilken är betydligt större 
än i de övriga nordiska länderna. 

En blick på de av svenska trävaruexportföreningen utställda flottningskar- 
forna lämnade en god föreställning om detta storartade transportväsendes ut- 
veckling.  Översiktskartan visade, huru Nordsverige är genomdraget av ett åder- 
nät flottleder. Specialkartorna påvisade åter, att den övervägande delen av flott- 
lederna är allmänna kommunikationer. Å dem syntes vidare den oändliga massa 
dammbyggnader, vilka tjäna till regulatorer för vattnet, och vilka i mycket 
stort antal fall även äro till nytta för vattenkraftsanläggningar. De visade 
också anordningar för samlande och sortering av flottgodset, byggnader för 
fiskodling och så vidare. 

En statistisk redogörelse tjänade även att belysa /lottningsväsendets betydelse. 

Av densamma framgick, att årligen c:a 85 miljoner flottgods, med en be- 
räknad massa av c:a 425 miljoner kubikfot eller nära 12 miljoner kubik- 

meter, framflottas på en medelväglängd av c:a 200 kilometer för en kostnad, 
som är !/, av järnvägsfrakten på motsvarande väglängd. 

En annan tabell åskådliggjorde skogshanteringens och med densamma i direkt 

beröring stående näringars betydelse i socialt hänseende; den framvisade storle- 
ken av det arbete och den inkomst, som dessa näringar bereda landets be- 
folkning. Under år 1912 utfördes enligt summarisk beräkning inom skogs- 

bruket och därmed i direkt samband stående industri 43,5 miljoner dagsver- 
ken av manliga arbetare och utbetalades i arbetslöner 139 miljoner kronor. 

Av dessa 43,3 miljoner dagsverken kommo på träförädlingsindustrien 17,8 mil- 
joner dagsverken, på flottningarna 1,7 miljoner dagsverken samt på själva 
skogsbruket c:a 24 miljoner dagsverken. Till jämförelse må framhållas, att 
inom hela Sveriges fabriksindustri (däri ej inräknat bergverk och hantverkeri), 

utfördes 61 miljoner dagsverken, likaledes av manliga arbetare, varför i arbets- 
löner utbetalades 183 miljoner kronor. 

Trävaruexportföreningens utställning var anordnad av disponenten O. HELL- 

STRÖM och föreningens sekreterare TH. ASKEGREN. 
Inom trävaruexportföreningens utställning hade också jägmästare Nirs G. 

RINGSTRAND utställt intressanta grafiska framställningar över åldersklassfördel- 
ningen å enskildes skogar, som stå under skogsstatens uppsikt och kontroll i 
Västerbottens och Norrbottens län. En särskild redogörelse för denna undersök- 

ning kommer framdeles att inflyta i denna tidskrift, varför den nu här helt förbigås. 

Statens Skogsförsöksanstalts utställning. 

Denna avdelning upptog skogshallens hela vänstra sidoparti och avsåg 
att inom ramen för anstaltens arbetsuppgifter och genom redan utförda under- 

sökningar giva en bild av de svenska skogarna och därmed sammanhängande 
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förhållanden av biologiskt intresse. Den omfattade följande 8 avdelningar, 
var och en inrymd 1 sitt särskilda rum. 

I. Ljunghedar. 
II. Skogarnas försumpning. 

III. Barrblandskogar. 

IV. Tallskogar. 
V.  Granskogar. 

VI. Lövskogar. 
VII. Skogsjordar. 
VIII. - Proveniensstudier, trädsjukdomar m. fl. smärre undersökningar. 

Spörsmålet om sydvästra Sveriges fJjunghedar och deras biologi, om deras 
återodling på lämpligaste sätt och med bästa trädslag och om de blivande 
skogsodlingarnas framtid därstädes ha de sista två åren varit föremål för an- 
staltens särskilda undersökningar. Under sommaren 1913 och våren 1914 
kartlades dessa ljungmarker. Det visade sig då, att de endast uppgå till om- 
kring en fjärdedel av den areal, man tidigare antagit. Å utställningen fun- 
nos såväl dessa kartor i skalan 1: 100,000 som en särskild sammandragskarta 
i skalan 1: 500,000. I detta sammanhang utställdes levande vegetationsprov 

från de ljungmarkstyper, som åtskilts i sockenbeskrivningarna vid kartlägg- 
ningen, nämligen lavrik, ren, mossrik och enrik ljunghed. Skogsodlingarnas 
utveckling å ljungmarkerna belystes genom fotografier och kartor från i plan- 
teringarna anlagda försöksytor. Sålunda visades en jämförelse mellan z2:ne 
ungefär lika gamla granplanteringar å olika ljunghedstyp, vilken tydligt åskåd- 
liggjorde granarnas ringa utveckling i höjd och dimension å den rena-lavrika 
heden i jämförelse med granens utmärkta utveckling å den mossrika heden. 
Medan den 27-åriga granytan å den förra typen endast kunde uppvisa en 
virkesmassa av 2,8 kubikmeter, höll den 25-åriga planteringen å mossrik hed 
17,5 kbm., allt per hektar: 
Å de utställda provytskartorna syntes vidare en jämförelse mellan sådd av 

tall och  bältesplantering av tall och gran. Granen är i bältesplanteringen 

ännu efter tallen i sin utveckling, och den planterade tallen har givetvis myc- 
ket större dimensioner än den sådda. Om hela den planterade ytan varit 
försedd med tallplantor, skulle där cirka 2,500 plantor lämnat samma Ppro- 
duktion som de 55,000 plantorna i såddgroparna eller båda vid 20 års ålder 
omkring 40 kbm. Stamformen är givetvis bättre 1 det sådda beståndet, men 
såväl höjd som diameter betydligt större i det planterade beståndet. 

För att följa förloppet vid skogarnas försumpning har skogsförsöksanstalten 
dels anlagt ett par experimentalfält i Norrland och dels ett vid Lesjöfors i 
Värmland. Dessa åskådliggjordes i försöksanstaltens andra rum. 

A ena väggen illustrerades försöksfältet å kronoparken Kulbäcksliden, De- 
gerfors revir, i Västerbotten genom en karta över hela fältet, upptagande de 
olika skogs- och mosstyper, som där förekomma, fotografier av de olika ty- 
perna samt profiler genom fältet, visande grundvattnets höjd och dess sam- 
band med närbelägna myrar. Den andra huvudväggen var ägnad åt försöks- 
fältet vid Lesjöfors. Detta ligger i en starkt sluttande, jämförelsevis svagt 
försumpad lid, med svagt växande granskog. Inom ett område på denna 
mycket likformiga mark planterades för cirka 60 år sedan lärkträd, vilka torde 
utövat en särdeles gynnsam inverkan på markens beskaffenhet. De snabbt 

växande lärkarna förbruka ofantligt mycket mera vatten än de mera långsamt 
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växande granarna. Under somrarna, i synnerhet under försomrarna, då skott- 
utvecklingen är som livligast, förbrukar lärkskogen betydande mängder vatten, 
varigenom grundvattnet i lärkbeståndets mark kraftigt sänkes och blir mycket 

lägre än i den närgränsande granskogen. Om vintrarna, då lärken står kal, 
är grundvattensståndet i det närmaste detsamma i lärkskogen och omgi- 
vande granskog. Lärkens barravfall har dessutom omvandlat markbetäcknin- 
gen. Vitmossor och ris ha försvunnit och ersatts av ett tunt lager av barr, 
här och där avbrutet av några gräs och örter, vilket också åskådliggjordes 
av prov på markbetäckningen från de olika ytorna. 

TALLFORMER 

a 

"dv Få 

Fig. 4. En vägg i tallrummet. Foto av hovfotograf Rahmn. 

De upptaxerade båda provytorna i ren granskog och i lärkbeståndet visa 

följande intressanta tal: 
medelhöjd m. medeldiam. m. virkesmassa medeltillväxt 

kbm. kbm. 

NEIDRSOKUISKO Dm vassaste ts sv eo 3,8 3,8 66 1,2 

Lärkplantering med något gran 

LEN mm SSE SR SD SA SMAK SEN 21,3 19,0 362 7,0 

[STENS ooasen shöbphespsåästns no rddnN 12,4 10,7 43 0,8 

lärk och gran tillsammans — —- 402 158 

I rummet för barrblandskogar framställdes de kända virkesrika bestånden från 
.- Oo . .”- » a Jönåkers häradsallmänning! samt vackra blandskogar från Skagersholms krono- 

! GUNNAR SCHOTTE: Sveriges virkesrikaste skogsbestånd. Skogsvårdsföreningens tidskr. 
TOL2, SIA SYLI 

. 
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park (fig. 3).1 Förutom genom provytskartor och stammar åskådliggjordes 
uppgifterna från försöksytorna grafiskt genom stamantalets och kubikmassans 
fördelning på olika kronskikt samt medelstammen inom de olika bestånden och 
för skilda kronskikt före och efter gallringen. Denna framställning från Ska- 
gersholmsytorna vigade, att medelstammen var ungefär lika före och efter gall- 
ringen, vilket tyder på, att gallringen utförts i alla dimensionsklasser och så- 

ledes varit en ganska typisk krongallring. 
Dessutom utställdes en del fotografier och förstoringar av -barrblandskogar 

från olika trakter av vårt land. 
Å tallskogsrummets fondvägg voro uppsatta förstorade bilder av typiska tall- 

bestånd från olika trakter av landet (fig. 4). I rummets hörn voro utställ- 
da 2 typiska exemplar av 40-åriga lapptallar (Pinus silvestris f. lapponica) från 
Särna socken i Dalarna, och på fondväggen syntes en grafisk framställ- 
ning av svenska tallskogarnas produktion efter den av jägmästare A. MAaAss 
vid skogsförsöksanstalten upprättade erfarenhetstabellen. De två vanligaste 

tallskogstyperna, tallhed och mossrik tallskog, åskådliggjordes genom tvenne 
ytor från Bockens kronopark 1 Lappland, vilka lämnat följande uppskatt- 

ningstal: 
åla antal - medelhöjd <medeldiam. <grundyta = virkesmassa 

- stammar m. cm. kym. kbm. 

far mallskog. å hedland 667 16,2 18,9 18,9 162 

200 Mossrik tallskog 646 20,5 24,3 30,2 330 

Pågående gallringsförsök illustrerades genom en yta (n:o 40) från Norr- 
land, Bispgården i Jämtland, och 2 ytor (serien 9) från Jönåkers häradsall- 
männing i Södermanland. 

Sj | Kvarvarande bestå nd Utgallrat virke | Totalprod. Le me- | 
sla 2) SENSE JE = Sr EE ATS I Årl. löp. 

Upp: |E2 EI KAJ 2 3 [) = tillväxt 
skatt- SE Stam-| & 2 ä-2 =] Stam = = 5 Kubikmasad|& 3 AA 2 KÄR | 

pp. &| antal 05 ess (TA antalls 3 LS: Sr nr si SK SSE NIST ica 09 oe 
ningsår |X' 2 >" S3& 33 = NEN 133 02 Ir? 12 2 

fire ste KE OST fe Hl st. SE EA Kr fö a el NY SISTER Roe kbm. 
El Slele-hösh LEE SR ER a 

Ytan n:o 40 vid Bispgaärden (svagt läggallr. 1905, extra starkt läggallr. 1910). 

1905 60 1 4,276 | 11, | 9,38/29,16| 188 || 7,442 | 9,6 5,3 |16,34/ 92 | 33 || 280 | 33 | Sal NT 

1910 | 65 | 2,760 |12,8|10,4|23,37| 161 || 1,516 |11,1 | 8,1) 7,70] 49 | 24 || 312 | 48 | 2,8 | 32 | 4,8 

Ytorna n:o 9 ä Jönåkers häradsallmänning i Södermanland. 

Avd. I. Svag krongallring. 

1903 38 | 2,457 |13,8|'11,7|26,35| 169|| 614 |12,8|10,5] 5,29) 34 | 17 || 203 116,6 | 4,5 | 5,8 

1912 46 | 2,943 |15,6|13,8|27,76| 211 || 200 |14,e|12,7| 2,55) 18 | 81 263 | 20 | 4,8 | 5,0 1,5 

| Avd. II. Stark låggallring. 

| 1903 2,169 | 13,6] 12,6127,21| 175) 1,270 | 12,5| 9,4] 8,76] 55 24 || 231 | AN IAGG: IK Og 

| 1912 | 46 |2,382 | 16,2] 15,4|27,61| 212|| 278 |14,5| 12,4] 1,65) 24 | 10 11292] 27 | 4,6 | 5,1 7,6 

I granrummet gav ett urval 

granskogstyperna. 

! GUNNAR SCHOTTE 
kännedomen om lande kogen. 

Trenne gallringsytor å Skagersholms kronopark. 

Skogsvårdsföreningens tidskr, 

av anstaltens försöksytor en bild av de svenska 
Sålunda utställdes en stor provyta från mossrik granskog 

Ett bidrag till 

LOIS STAS ANA 
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å Jönåkers häradsallmänning. I beståndet kvarstå en del gamla överståndare 
av tall. Dessa tallar giva nu en god illustration till granbeståndens upp- 
komst genom att gran trängt in i tallskogen. De mera örtrika granskogarna 

i södra delarna av landet ha uppstått efter forna ekskogar; härpå utgjorde 
försöksytan 170 från Omberg ett exempel. I Norrlandkdär eken ej före- 
kommer, har den örtrika granskogen däremot utbrett sig på tallens bekost- 
nad. Försöksytan 171 från Undroms kronopark i Jämtland visade detta. 

Några av de vackraste och virkesrikaste granskogarna träffas i de s. k. 
grankälarna med rinnande, syrerikt vatten. Försöksytan 23 från Älvdalens 
kronopark i Dalarna gav exempel härpå. Denna yta har också sitt sär- 
skilda intresse därigenom, att beståndet här utgöres av verklig urskog. På 
marken ligga många lager av störtade, halvt förmultnade träd, och på dessa 

växer nu en riklig vegetation av örter och mossor. 

Kvarvarande bestånd 

| Skogstrakt 2 2” Stam- Medel- Medel-| Grund-| Virkes- 
SÅ LA höjd | diam. | yta | massa 

g|)ESSEL am; | em. | kym-ööäcban 

Mossrik granskog, Jönåkers hä- | 
radsallmänning, Södermanland gran 100]. S79-1 23,3. | 2146. || 32,060II30R 

I I 

tall — 97 | — a ES 5 
björke ej 2 RS SEA se a ön 

a | 
Ortrik granskog, Ombergs krono- | | 

park, Östergötland ........... .... Igranöverb.| 108 | 392 | 27,4 | 33.3 | 34,20 1406 
»vunderb:l 80 | A54-1 13,7. | IIj20 10 -4,40010RS | 

ek = bod = = 6,22 | 68 503 

I Örtrik granskog, Undroms krono- 

Parks) Jamtlan dee see ss esse 116 | 3,380 | 20,7 | 14,2 | 53,04 509 I 

Grankäl, Älvdalens kronopark, Da- | 
HAT TKA NEN SYRE MEn NANA V INRE 195 | 1,364 | 24,2 | 29,9 | 40,80 376 

Försumpad granskog, Kulbäcksli- | 

dens kronopark, Västerbotten, I. 165 | 2,312 9,9 9,6 | 16,77 87 

i 165 |2,076. | 10:44. | 10:35 | 22535 122 

Är vattnet mera stagnerande, uppkomma de s.k. försumpade granskogarna, 

vars virkesproduktion är ytterst ringa. Försöksytan 151 från Kulbäcksliden 
i Västerbotten lämnade ett par typiska exempel härpå med 165-årig skog 
om endast 87 kbm. stamvirke. 

Även i detta rum utställdes utförda gallringsförsök. Sålunda visades en 
krongallrad 40-årig granskog från Skåne samt en starkt och en svagt gallrad 
yta i 60-årig kulturskog från Skarhults kronopark. De sistnämnda bestånden 
kunna framvisa en för svenska förhållanden ovanligt stor virkesmassa om cirka 
670 kbm. vid 60 år, d. v. s. lika mycket som bättre granbestånd i Sachsen. 

I lövskogsrummet utställdes provytor från våra viktigaste lövträd, boken, 
eken, björken och alen (se sid. 469). Därjämte en del fotografier även från 
andra lövskogar såsom asp, ask och alm. 
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Kvarvarande bestånd Utgallrat virke 

RS Sd - Virkes- F E = - | 
- — un -N Ta ret: - 

Skogstrakt Stam-!| 2. 23) massa Sj DERE I SEEN SSA 
UREA or ES JD BNP: BT SR anta FT I eSl7?7 sl alsa 

=E SA 7 = | = ST RETA fm, gl [BES 
st. =: z SE 3 5 | = = = Kbm. | 2 | 

& 5 = 4) | => = | ; 3/5 ES | 

50-årig bokskog, Skarhult, 
HÖRSKSNe. oss sons olsen onennn 904 | 19,6 | 21,3 |32,14|274| 56] — | = NS Nar 

55-årig planterad bok- | 

skog, Omberg, Österg. | 753 | 19,7 | 19,4 22,2 [202] — || 733 | 17,2 | 12,6 | 9,:z | 75 127 

| 83-årig bokskog, Spens- | | 
antult, Halland: ........... IJOSSL (2013: 20:03 2,01 352) — = kl | — |— 
| 108-årig bokskog, Spens- | | | 

| MOE Eallan da ös sdu ease | 700 | 26,1 | 25,8 136,651473] 50 a | 
| 130-årig bokskog, Tönner- | 

sjöheden, Halland...... 11,308 | 15,3 | 18,6 35,7 |262] 30 || Urskog 

Med undantag av den andra ytan, från Omberg, som gallrats och skötts, 

representera dessa ytor bestånd, som ej underkastats någon rationell behand- 
ling. Endast någon svagare gallring med tillvaratagande av huvudsakligen 

torrskog har ägt rum, vilket också det höga stamantalet bekräftar. 

Ekskogarna representerades av ett glest 160-årigt bestånd med underväxt 
av bok och annbok från Skarhult, av cirka 140-årigt ekbestånd av huvud- 
sakligen druvek (Quercus sessiliffora) från Hollandsås, av 50-årig ekkratskog å 
Tönnersjöhedens kronopark i Halland samt av en s5o-årig eksådd å Ombergs 
kronopark. 

Kvarvarande bestånd Utgallrat virke 

| 2 SS AA LA dp) = 4 OO 
| | Stam-) = 5 oe SEJ = | da MA fed De T 
| Skogstrakt | EES SES nn fart = Allo SA El Kubikmassa 
| lantal | 3 3 SI 5 5s/T sla 21/8 os SS 32 ö 

ESSB = = TEE kbm 
st Oo: Si > = o FY) Cr i 

SI Res 5 4 EES rer Na är 5 | Si 

SÅ f | | | | | 
160-årig ekskog, Sareks 136 [16,3 140,5 |17,36] 128 SA SA 

72-årig underväxt av bok och | 
FRIES D OR LES rn T sken | 600:113,4 [I4:0 | 9x20) 49 2 

136-årig druvek, Vallåsen ... | 536 |15,7 |24,2 [24,65] 207 | — | — I — | — — 
48-årig ekkrat, Tönnersjöhed. |3,025 | 8,6 | 8,9 |19,02] 851 — | — | — | — 
43-årig eksådd, Omberg ..... l3,553 013,3) 7,6 |16;2 | 101] 25810242 11037 | 293 13,0 
(RN UI GeTVÄXL: vo on ossor ove reta [2553 SMET Skor 055 [58 28,0 

— Björkskogarna illustrerades av dels en gallrad provyta i 30-årig skog från 
Ö. Bullarens kronopark i Bohuslän (ytan 276), en ljushuggen yta i 50-årig 
skog från Tönnersjöhedens kronopark i Halland (ytan 52), en orörd från 60- 
årig skog å Hellefors bruks marker i Västmanland (ytan 150) samt gallrings- 
försök i 46-årig skog å Sandviks kronopark i Småland (ytorna n:r 228: I—II). 
Slutligen fanns också en provyta i fjällbjörkskog från Medstugan i Jämtland. 
Detta bestånd är fullt slutet, men vid 70 års ålder håller det i orört tillstånd 

endast 62 kbm. 

! därav endast 701 i första kronskiktet. 
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| 5 Kvarvarande bestånd Utgallrat virke 

| BOK EK | rg 2 Kal 2 
| 2 Präd- SA Stam z Se REN L 2 el OlKubikmassa 
| Skogstrakt sl EA ull BANAN RN SKA El 

slag Allantal IB-0: 5 CAS. us Se 2 ER a BEA fer 
| »o = ÅS-P28aUT ST RT Ae 
| = st. 2 = | a Ae z - Kbonise 
| - . > | . 

- | 

| Bullaren, Bohusl. | 33 I1,376 |124;0 1039 |F2,7 72,1 || 604 |11,9 |10,6 | 5,4 Z0-A20 
| Tönnersjöheden, | | 

Halland: oss | 50.) 508) — |19;2 |I457 |; IIO 292 1731 |TO,8 63415 AVIENISO 
Hällefors, — Väst- | | | 

manland «...... 59 |1,032 |17,2 14,6 17,3 | 149]|/ — | — |] — | — SEE ES 
Sandvik, Småland I björk | 46 OO öga TO TT ESA TOR Tr GS Sä Se 
| » > oIleran || MOS |T755 IT4,T Tyg) SN ÖJ IOL|T6:7 COA 2. NTOG 
| » >. I Björk | 46 | AST ItS:T TS54 12,20, Sm lS33NLÖSEN TR 86 149 | 
| » » "II [gran I TÖ7 IL 760 110371: 35613 AFI EON IKON ZoES 
| Medstugan, Jämtl. 70 |2,132]| 7,3 | 9,7 [16,1 | 62 — | — | — | — = 23 

Exempel på alskogarna lämnades genom en provyta från Ängelholms 
kronopark i Skåne och en från Ridön i Mälaren. 

z Kvarvarande bestånd | Utgallrat virke | Totalprod. 
So = Ta | 

2 vel El eloelr2 sees ST 
Skogstrakt FRA SN FS nia as SA SOS SRS fn 5 

ala 2 BC RS SAN GNT STANASNSSS 
Se FANER ENE ASA SAS ARSETSE ua 

| — - (ob [ Få JE -- (o] 5 RA > od »D 
| Ö 2 TAR 3 Cd Al S = - > ä SA = 
| e 3 TE SNS = 

Is. | 

| Ängelholms kpk | 40-11,352|13,x |I456 |22,6 148,5 | 740 12,1 | II ul Ag TOBIN 

| Ridön i Mälaren | 60 | 950/20,3 |23,3 |44,4 | 355 ||405 |1757 |18,2 [10,6 | 83 1437 | 19 

I jordmånsrummet (fig. 5) visades en serie för svensk skogsmark typiska jord- 

profiler, illustrerande själva vittringsförloppet. De kalkrika markerna ha ingen 
eller svag blekjordsbildning, humustäcket har en mullartad beskaffenhet, i mar- 
ken finnas inga skarpa övergångar från ytans mullrika skikt till den djupare 
liggande, mera ovittrade mineraljorden. Liknande jordprofiler visar marken 
i de bättre ek- och bokskogarna samt i allmänhet mark med mera rik vege- 
tation. I barrskogarna åter, framförallt där marken är fattig på kalk, utbil- 
das ett tydligt blekjordslager, vars mäktighet är mycket växlande. I en mon- 
ter visades en serie prov med å ena sidan knappt antytt blekjordslager, å 
andra sidan mycket kraftigt utbildat sådant. Där padsoleringsprocessen har 
fortskridit långt, blir det roströda skiktet fast och kompakt, ogenomträngligt 
eller nästan ogenomträngligt för rötterna, ortsten (utställda prov). Ovanför 

montrerna fanns en serie vegetationsbilder, både markbetäckningstyper från 
mark med mull (örtrikt marktäcke) och mark med råhumus (ris, mossor och 
lavar). 

Vidare utställdes en serie prov för att belysa vittringsförloppet i kalkrik 
och kalkfattig mark. I sluttningar, där nederbördsvattnet avrinner jäms med 
sluttningen, utbildas intet eller ett svagt blekjordslager, oaktat jorden kan 

vara ganska kalkfattig. 
Invid fönstret visades slutligen en serie färgfotografier av typiska svenska 

skogsjordar för att illustrera den olikhet i färg, som finns mellan de olika 

skikten, samt typiska skogsmarksprofiler i glasburkar, 
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I rummet för provemiensstudier och trädsjukdomar förekom bl. a. frö och kottar 
av tall från olika trakter av landet för att belysa tallens variation. Vidare 
tallstammar, uppdragna å Tiveden, dels av svenskt, dels av tyskt frö. Även 
utställdes tallplantor uppdragna av dels frö från olika delar av Sverige dels 
av frö från skilda europeiska länder.! Planscher och förstorade fotografier 
framställde tallens gråbarrsjuka och talleris skytte samt granens topptorka. 

Slutligen funnos i gången mellan försöksanstaltens olika rum dels några 
vackra förstoringar, visande typiska svenska skogslandskap, dels en fullständig 

serie bilder från svenska myrmarker. 

Skogsvårdsstyrelsernas och skogsvårdsnämndernas utställning 

upptog hela högra sidopartiet i skogshallen. Denna avdelning var, ehuru anordnad 
av 13 olika utställare, uppgjord efter en fullt enhetlig plan, 1 det att varje 

skogsvårdsstyrelse åtagit sig en viss uppgift. Vidare var den statistiska be- 
handlingen i huvudsak överlämnad till en skogsvårdsstyrelse (Västmanlands). 
Genom denna anordning skilde sig skogsvårdsstyrelsernas utställning förmån- 
ligt från amtskogssällskapens avdelningar vid Kristianiautställningen. 

Skogsvårdsstyrelsernas utställning omfattade följande huvudavdelningar: 

I. Statistik över skogsvårdsstyrelsernas verksamhet och finanser under åren 
1905—1913. (Västmanlands län.) 

II. Värmlands läns skogar år 1911. (Värmlands län.) 
III.  Husbehovsvirke. (Östergötlands län.) 
IV. Skogens betydelse. (Västernorrlands län.) - 
V. Statistik över Västerbottens och Norrbottens skogsvårdsnämnders verk- 

samhet och finanser. 
VI. Skogsdikning. (Västerbottens och Norrbottens skogsvårdsnämnder.) 

VII. Redskap. (Kopparbergs län.) 
VIII. Skogseldsstatistik. (Jämtlands län.) 

IX. Sockenkartor. (Jämtlands län.) 

X. Hagmarksskötsel. (Uppsala län.) 

XI. Trädsjukdomar. Indelningskartor och sockenkartor. (Kalmar läns södra 
landstingsområde.) 

XII. Ljunghedar och deras behandling. (Göteborgs och Bohus län.) 
XIII. -Brandtornssystem för Jämtlands län. (Jämtlands län.) 
XIV. Skogsfröklängning. (Kopparbergs län.) 
XV. Frö och kottar av svenska skogsträd. (Örebro län.) 

Statistiken över skogsvårdsstyrelsernas verksamhet och finanser under åren 1905— 

1913 hade sammanställts av länsjägmästare R. ALEXANDERSSON å tvänne större 
tavlor i salens fond. I mitten visades en karta över Sverige, där de olika 
skogslagarnas giltigshetsområden inlagts. På sidorna härom framställdes gra- 
fiskt (fig. 6 och 7) några drag ur skogsvårdsstyrelsernas verksamhet (se efter- 
följande tabell). 

' GUNNAR SCHOTTE: Tallplantor av frö från olika hemort. Ett bidrag till proveniens- 
frågan. Skogsvårdsföreningens tidskr. 1914, sid. 727. 
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Statistik över skogsvårdsstyrelsernas verksamhet 1905—1906. 

RV ro NSL RAG 5 dh B0 DRA he vK SS SY = 
jr ES EE AS ER OLE ze Tie ög 
=) 19 ov D oc Dr JIA RE De NR 08 HH va 

| = OQO kd id Nå Rc to | 23) 2 4 > kk LS 

v AA > RR Ar I >oM ct 7 a ALE 2 O OR 

ng are dl a a | EE DS ST BE 
- AR glvg eSATA = = Mm TAN 2. 

=) c2ÅA EA FEN a EE RR DN z "rg 5 = 
rg lo 03 l cr 3 RA ss . RE JE 
CK PR Ålen s 3 5 bes T3- > OR SG 

| = 8 vv OoT|) 25 I QR sö kh är = SITER D 
Ar [Tel 3 20 --— bo's Nn vh OMAR PN) 50 Rs vv 

k o8 5 SO Ma OMM 3 SNES fi Se Kas 
och 28 5 MAS Te | 203 Bosc = 

SIS ER NAN 8 MES) SK JE 20 
2 |E8V ES RER are öl RS RR SS IE SOA re ES || > ID SE 
FAI ASTRA ER mr RS SR SN 

| EIS [db ESR Be ar BRED NE 
— V=nHTO I 

IE antal | | laga SR 
3 har mil k antal tall | gran ARE under Mor 

fast. | fäl- | ace 8: E | £ mil sc bin 
| lig | J | | 

| | | | | 

1905 | 96 | 151 | 12,929 | 15,9 |11,425 | 11,404 | — 3,044] 0 me: | CET20 SON | 
1906 | 110 | 265 | 18,644 | 19,5 | 16,051 | 18,058 | 1,919 | — 84,7 199 | 1,390 | 
1907 | 122 | 360 | 21,442 | 20,7 | 19,160 | 22,245 568 VI5OEO,BE 2030 1T,408 
KO08:1137:1393 | 16,193:) 2454 |13,919 | 24.633] Oo — 219,9 I320 ,520 

I 1909 | 141 | 583 | 24,747 | 25,1 | 19,360 | 29,963 | 15,916 288! 259,9 196 | 1,997 

| 1910 140 1684 | 23,089 | 29,1 |14,914 | 32,342 928 | 3,447| 250,8 | 214 |1,499 | 
"| 1911 | 142 1675 | 24,692 | 31,9 |16,356 | 31,746 | 31,504 | 11,943| 234,2 | 120 |1,300 
NOS] TAL L7DN 22.484 | 31,5 | 14,107 1.33,302:] 1,538| 13,464] 281,3 126 | 1070 

1913 | 159 | 832 | 27,893 | 37,4 |16,332 | 36,975 | 27,451 | 22,597 | 298,8 | 91 |1,853 

Till de i denna statistik upptagna rubrikerna lämnades i specialkatalogen 
för skogsutställningen följande förklaringar. 

1) Personalen är fördelad på: fast, årsanställd och tillfällig. Med sist- 
nämnda förstås sådan, som endast under vissa delar av året är i tjänst, exem- 

pelvis plantörer, dikningsförmän m. fl. 
2) Med »under skogsvårdsstyrelsernas omedelbara ledning skogsodlad mark >» 

menas sådan skogsodling, som stått under direkt ledning av från skogsvårds- 
styrelserna utsända länsskogvaktare eller plantörer, under det att med »genom 
skogsvårdsstyrelsernas bemedling skogsodlad mark» menas sådan skogsodling, 
som verkställts med av skogsvårdsstyrelserna gratis eller till nedsatt pris till- 
handahållet frö eller tillhandahållna plantor eller ock sådan skogsodling, till 
vilkens utförande kontanta bidrag lämnats av skogsvårdsstyrelserna. 

3 och 4) Häri inberäknas allt frö samt alla plantor, som genom skogs- 
vårdsstyrelserna utlämnats till enskilda inom respektive län. De olika trädsla- 

gen äro sammanslagna. 
5) Denna tablå visar alla av fast och tillfällig personal använda förrätt- 

ningsdagar, som direkt avsett skogens vård. Exempelvis: Fröträdsmärkning, 
hyggesrensning, markberedning, skogsodlingsarbete, gallring, stämpling, dik- 

ning m. m. 
6) Då ej den areal skogsmark, som förbättrats genom av skogsvårdsstyrel- 

serna utförda torrläggningsarbeten kan exakt beräknas, har 1 stället upptagits 

antal längdmeter upptagna diken eller utförda bäckrensningar. 
7) De stora variationerna i antal hektoliter uppköpt tall- och grankott bero 

huvudsakligast på tillgången av kott men även till stor del därpå, att de 
flesta skogsvårdsstyrelser först under senaste åren skaffat sig egna frökläng- 

ningsanstalter. 
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Fig. 6 och 7. Statistik över skogsvårds- 

8) Till skogsodlingsförbindelser räknas endast sådana, som skriftligt upp- 

rättats, och som verkligen hava karaktär av förbindelse. Den stora ökningen 
1913 är beroende på att ett län (Kronobergs) detta år emottagit 1,077 stycken 
dylika förbindelser mot i medeltal 181 under föregående år. 

Å den stora mittplanschens baksida framställdes likaledes grafiskt skogs- 
vårdsstyrelsernas finanser, som sammanförts i 3-årsperioder, för vilka medeltal 
angåvos (se efterföljande tabell å sid 475). 

Värmlands läns skogsvärdsstyrelse hade bekostat grafiska framställningar 
över länets skogar efter den verkställda försökstaxeringen av virkeskapital och 

tillväxt m. m. Då nyligen i denna tidskrift förekommit en fullständig redo- 
görelse för denna märkliga taxering, kan den nu här förbigås.! 

Östergötlands läns skogsvårdsstyrelse hade anordnat en mycket uppmärk- 
sammad avdelning om /husbehovsvirket, dess åtgång samt medel för att spara 
på detsamma. 

! HENRIK HESSELMAN: Taxeringen av Värmlands läns skogar och förslaget till en taxe- 

ring av landets samtliga skogar. Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915, sid. 193. 



Ja 

VF ATV RIS EE 

SKOGSHUSHÅLLNINGEN PÅ BALTISKA UTSTÄLLNINGEN I MALMÖ 1914. 47,5 

styrelsernas verksamhet 1905—1913. 
Foto av hovfotograf Rahmn. 

Skogsvårdsstyrelsernas finanser. 

Bidrag av Staten 
»  » Landst. 
AE NA GO 
hålln.-sällskap 

Skogsvårdsav- 
BIlLEP ess sara 

Försäljning av 
frö och plantor 

Ersättn. f. bitr. 
avs:nas person. 

Räntor o.diverse 

TInikförm siter 

i medeltal åren 

1905— 07 

150,965 
38,874 

55695 

524,485 

19,482 

998 
27,705 

818,199 

1908—10 

152,066 

37,950 

49,366 

654,473 

45,392 

3,574 
52,415 

1 995,216 

I1911—13 

155,274 
60,033 

49,236 

798,599 

134,542 

9,003 
36,543 

1,243,000 

c:a 

Skogsodling o. 
plantskolor. . 

Dikn. o. bäckr. 
Bidr. för skogs- 
vårdsåtgärder 

Avlöningar 
Reseersättning. 
Litteratur o. 

undervisn, ... 
Övriga omkost- 

Utgifter | 

i medeltal åren 

1905—07/1908—10l11911—13 

214,553 | 298,082 | 413,277 
66,720 | 234,026 | 226,859 

16,333 | 37,988 | 32,503 
142,850 | 212,304 | 242,889 
OI200. | I121,318 | I22,720 

TÖ;37/S.- 32345) 36;041 

61,085 | 147,029 | 173,774 
| 609,218 |1,083,092/1,248,000 

c:a 
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En grafisk framställning upptog följande beräkning över till vad skogen 
användes i Sverige, nämligen: 

husbehov......... SNLESEER 55 2 (därav 80 & till bränsle) 
EXPOLLVIEKE 7-5 ova Ae RA 
bergsbrukets behov...... 15 2 
[TÄmassa Eee 14 Zz 

Fig. 8. Skogsvårdsstyrelsens i Östergötlands län utställning. Foto av hovfotograf Rahmn. 

Nio stycken olika modeller av skilda stängselslag i "/;, av naturlig stor- 
ek visade virkesåtgången i engelska kubikfot pr 100 meter. 

Beskaffenhet Virkesåtgång 

Manlig "Slaggill> (skigärdesgärd 5. bsnesUsae pen Fes esaeAT Ae es USAS EST 200 
>(Grindar»sav fyra "Sägade. SlamOE "5 35.35.5306 AES RN 68 

> » >. "runda slänot: pH: bu asss. 0 vete IAN NE: SURA 65 
Manliga: stolpar med 2; kluvna (SläniORd boss... se TS RR Aer 63 

> 28runda klenare SlänOoPw 5: ee see EN 59 
» » I kluven slana och 2 st. galvaniserade järntrådar... «438 
> TN I galvaniserad järntrad ......... 48 

» > (FUNNE bh OStängsels tek as os are Ser ee TA 24 
Betunsstölpdr med 4 tradar och en kluven slana överste Aes eA 20 

Vidare utställdes modell i 2/,, nat. storlek av träbro och bro av betongrör. 
Den förra avsåg en bro av 3 meters längd, 4 meters bredd, som har en vir- 
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Norrbottens och västerbotte
ns län. 

Oredra, Västmanlasds. Upp 
0 C 

Skaraborgs 

Foto av hovfotograf Rahmn 

Fig. 9. Framställning över arealfördelningen av jorden i de olika länen. 

kesåtgång av 48 kbf. samt en materialkostnad av kr. 33: 60. Häållbarheten 

ansågs räcka i 8 år. En bro av 18 tums betongrör av 4 meters bredd krä- 
oc . . o . 5 

ver däremot ingen virkesåtgång, en materialkostnad av 32 kr. och har obe- 

gränsad hållbarhet. Bort med träbroarna! 

I vad mån virkesåtgången kan minskas genom en förständig stängsel- 
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reglering visades genom följande tal från Åtvidabergs egendomar i Öster- 

götland. 

Årlig åtgång under femårsperioden 

Uöre Stang sele glering ens ossrE eve 1894—98 39,555 kubikfot 
1899—03 232,434 » 

Efter SF AR MT er äng E NR RAA 1904—08 = 18,546 » 

1909—13 19,240 » 

En liten modell visade en lantgård med ett nytt centraluppvärmningssystem 
enligt »Geysirsystemet». Även en spisel med denna anordning utställdes. 
Anläggningskostnaden för det utställda systemet skulle blott uppgå till 450 kr., 
medan kakelugnar skulle kräva 420 kronors kostnad. Kalkyler angåvo, atti 
en vanlig kokspis endast tillvaratoges 7 å 10 & värme för matlagningen, men 
med »Geysirsystemet» skulle dessutom kunna tillgodogöras 50 å 70 4 för 

husets uppvärmning. j 
En annan modell i 1/5; av naturlig storlek föreställde en lantmannabostad 

om 2 rum och kök på nedre botten och I rum i övre. Invid denna modell 

voro uppställda sektioner i naturlig storlek av trenne olika slag av ytterväg- 

gar samt tvenne olika bjälklag. Virkesåtgången i ytterväggarna var: 

1” ytterplank | 1” ytterpanel 
” luftrum tunnimpregnerad 

tjock impregnerad förhydningspapp 1” ytterpanel 
förhydningspapp 589 3” notat plank 1” luftmellanrum (9953 

2” notat plank ab tunn impregnerad ( hf 5 resvirke I kbf. 
tunn impregnerad förhydningspapp 1” innerpanel 

förhydningspapp 1” luftmellanrum 
1” luftrum och 1” innerpanel 

” innerpanel. 

Virkesåtgång till bjälkar för samma byggnad med 4” Xx 9” sågade bjälkar 

25 ES Med 17454 SK ISskrättUnumert 300 -Kbt 
Västernorrlands läns skogsvårdsstyrelse hade åtagit sig att framställa skogens 

betydelse. Sveriges arealfördelning angavs under den tilltalande rubriken »Sve- 
rige — ett skogarnas land». En serie typiska landskapsbilder åskådliggjorde 
markens fördelning i olika ägoslag inom skilda trakter av landet (se fig. 9). 
Län av samma karaktär, eller där skogen spelar ungefär samma roll, hade här- 
vid på ett fyndigt sätt hopslagits. En annan jämförelse visade den skogsareal, 
som i olika europeiska länder kommer på varje invånare, där Finland kom 
först med 5,5; hektar, Sverige därnäst med 4 hektar, Norge med 3 hektar, 

Tyskland med allenast 0,25 och Danmark med o,ro! hektar pr inbyggare. 
— Ytterligare några tablåer belyste skogens betydelse för vårt land. Sålunda 
angavs den årliga förbrukningen av virke med följande siffror: 

1,375,000 kbm. 

3,500,000 >» 

FLAT 

! Skall numera vara O,r2, då Danmarks skogsareal ökats (se redogörelsen för danska av- 
delningen). 



Bergshantering 
Husbehov 

och bruttoförsäljningsvärden å den årliga avkastningen från Sveriges skogar till: 

Husbehov 
Sågverksindustri 
Trämassetillverkning 
Bergs- och brukshantering 

Tillverkning av tjära 
Snickeri och diverse andra trävaror 
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6,000,000 kbm. 

22,000,000 > 

AD vr RAR Cia 165 mil. kr. 

200 » 

INS » 

40 ) » 

2 

3 ANN 
» 5 » 

» O,5 » 

Summa 572,5 mill. kr. 

Skogarna skulle sålunda bidraga direkt och indirekt med omkring 11/, 
million kr. pr dag till svenska folkets utkomst. 

Till sist var skogsbrukets historia lyckligt och ganska skämtsamt framställd 
genom fem träffande teckningar, visande (se sid. 482) 

Västerbottens läns skogsnämnd åren 1905— 1913. 

| 12 [öre] Kr. löre 

| Statens | 
Ar anslag | 

| | 
1905. | 1,300)/ — 
1906 1,500 — 
1907 4,000 — 

Summa! 6,800) — 
| 

2,266/ 67 

1908 4,000) — 
1909 | 4,000) — 
1910 | 7,000) — 

Summa] 15,000| — 

539001] 

I911 6,024| — 

1912 57308) 
1913 | 8,418| — 

Summal 19,835| — 
| | 

6,611|— 

Lands- 
tingets 
anslag 

1,500 
1,500 
2,000 

5,000] 

1,666 

2,000 
2,000 

3,500 

7,590 

2,500 

3,500 
3,500 
6,000 

13,000]| — 

4,333| 33 | 

| ningssäll- 

I 
I 

Inkomster. 

Hushåll- 

skapets 

anslag 

Räntor 

och 

diverse Anmärkningar 

45 | 394 

394/ 45 
2 

131148 

5631 49 | 

220/ 51 

| Summa 

'f| Medeltal för åren 
II I1905—1907. 

| Summa 

| Medeltal för åren 
| 1908—1910. 

| 

Summa 

if Medeltal för åren 

| I911—1913. 
Summa totalink. 

14,194: 45 kr. 

30,563: 49 kr. | 

| 
44,496: 54 kr.| 

89,254: 48 kr. 
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Utgifter. 

Dikning RS Litteratur |Avlöningar/| Övriga 
» och bäck- GS och under-loch reseer-| — om- 
År rensning Sed visning |sättningar | kostnader | Anmärkningar 

| INET SEELE [RESN) AN 
KT: lörejl Kr lörell Sr:N [öre] lrisce)a före] En lore 

(0 RR AA RE REAR NT ER Ann 

1905 | | = (= HAGA 33/55 
1906 | 1,728|/ 04 78 —] — |— 255/— 9| 50 
1907 5,343| 08 228 —| — |—]| 1,014|/ 28 231/ 38 

Summa| 7,071| 12 306) —| — | —| 1,4121 53 304 | 43 Summa 9,094:08 kr. 
- , f[Medeltal för åren 

2,357| 04 102 —] — I|— 470| 84 101148 l1905—1907 

1908 6,409] 51 76) — 176) 35 | !,500) 50 22905 
1909 9,8611 57 107| — 2041 37 | 1,468 85 405 08 

1910 |12,216]| 51 — |— 300] 10 | 1,589| 80 590] 31 

Summa 28,487| 59 183| — 680| 82 | 4,559| 15 | 1,224]| 44 Summa 35,135: — kr. 
A | | j [Medeltal för åren 

9,495 | 86 611 —1 226194 | 1,519/ 72 | 408115 Irgo8—1910 

I191I 9,702| 27 — (a 422] TIRN O2 OS 5611 92 
1912 7,835] 60 205 270) 75 TOÖr2 05 719| 30 

1913 |10,922|— 386) — 652127 | 1,483| 80 849/ 30 

Summa|28,459| 87 | 291|—]| I,351|) 17 | 4,726| 20 | 2,130| 52 | Summa 36,958: 76 kr. 
; | | | f[Medeltal för åren 

9,486 62 | 97| 450 39 1,575| 40 710 17 |r911—1913. | 

| MN | S:a totalutg. 81,187: 84 kr. 
| | IBehållning 8,066: 64 » 

| | Summa -89,254: 48 kr. 

Västerbottens läns skogsnämnds verksamhet åren 1905—1913. 

5 Antal | Amtal Beräknade kostnader för 
erkea ROSEESEINER I ae - | planlagda arbeten inor 
| Aro för vilka Mee SE ä N Anmärkningar 

DA stakade = ET 
| Se diken Kustlandet | Lappmarken 

planlagts E Z 
| | Kronor Kronor 

[EIG0R 27 15,266 1,600 903 [Fländavseskendast planlagda ar- 
| 1906 58 515750 6,811 688 beten och tages ej i betrak- 
| 1907 ITS lå mL TOLJ2e 776 tande, om arbetena ännu äro 

| [ utförda eller ej, om de av- 

| 1908 198 124,943 20,634 141 slutats etc. 

1909 ÖN IG 2505 468 
| 1910 149 385,466 17,782 520 

| I911 122 | 71,149 16,167 287 
1912 TOS EES 81048 14,519 726 

(TOS 265 | 112,858 27,702 1,910 
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Norrtottens läns skogsvårdsnämnd åren 1904— 1913. 

1914. 481 

Inkomster, 

3 d | Lands- FINSKA Räntor 
Statens ; | ningssäll- 

; tingets | och 
anslag | skapets ; Fru NIE 

År anslag : diverse Anmärkningar 
rs SA) anslag 4 

Kr. öre | Kr. löre| Kr. löre| Kr. [öre 

1904 1,986 2 1,000] — | 1,000] — 14] 39 
1905 2,600] — | 1,500! — | 1,500| — 42178 
1906 4,000] — | 2,000] — | 2,000] -- 40/15 
1907 5,000] — | 3,000] — | 2,000] — 1271 26 

Summal 13,586|— | 7,500l — | 6,500| — 224/| 58 Summa 27,810: 58 kr. 

| Medeltal för åren 
396] ,875| — ,625|] — 6. | HIFI SA AE ONS 1,025 50/14 | 1904—1907. 

1908 5;0001— 1" 5;0001 = 1-1 2201 72 
1909 5,000]-—". 55000] — I — 198] 23 
1910 5,000] — | 5,0001 —| — |— 106| 51 

Summa] 15,000] -— TOO EE 534/| 46 Summa 30,534: 46 kr. 

SAF EE Jä RS [| Medeltal för åren 
| 5 5, [öns And far | 1908—1910. 

| 1911 4,303| — 5,000) — Sp 648/| 10 
1912 3,8521 — | 5;000l — | — |!— 385/ 56 
1913 5,892| — | 7:aa0| —| — |— 110/ 77 

Summa] 14,047| — One — | — | —]| 1,144| 43 Summa 32,191: 43 kr. 

1 . | [| Medeltal för åren 
4,682 33 | 5,666/66 | — |I— 381148 IL FORE = 1013. 

| | | Summa totalink. 90,536: 47 kr. 

Norrbottens läns skogsvårdsnämnds verksamhet åren 1904—1913. 

Antal Antal | Beräknade kostnader för 
a skogsägare, meter ut- | Planlagda arbeten inom 3 
År för vilka 1 RN END Anmärkningar 

arbeten SR Kustland IG k anlästs diken ustlandet appmarken 

D g Kronor Kronor 

| 
1904 9 3,490 2,416 — Här avses endast planlagda ar- 
1905 31 17,430 4,900 28 | beten och tages ej i betrak- 
1906 48 41,350 OKT 2,399 tande, om arbetena ännu äro 
1907 13 41,104 10,346 234 utförda eller ej, om de av- 

slutats etc. 

1908 38 95,577 25,852 1,957 
1909 202 36,333 28,773 1,914 
1910 291 Hr22:805 AKA 5,4 51 

1911 AAA 3:03 L3OST a v44035 
1912 IAS IK 2 42,120 18,791 6,444 

1913 239 71,534 | 22,988 9,675 
31 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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Utgifter. 

SE Övriga Ir. FIRE FAR 
Dikning or su Litteratur |Avlöningar) Övriga 

skogs- | 
A Il och bäck- EG och under- och reseer-| om- 
År | rensning Skosktden | visning | sättningar | kostnader Anmärkningar 

Ng | (ENE I aren ere fe Tr FE [Br e hn | TS 
Kröllörel "Krilorel OSfIllörel KT lorel kr: llöre 

| 19047 | -835|80]- 693) 131) = /|=— | 1286)40] 150) 73] 
| 1905 1,8871 40 | 653) 21 — | — | 154411 65 | 174125 | 

19C6 5,006] — 112/ 30 — | — | 2,072/ 36 5021 04 | 
1907 BLS AN 384/ 6 4 

Summal12,970| 70 | 1,668| 64 | 384|64] 7,219| 91 | 1,577|/80| Summa 23,821: 69 kr. 

6 
| | [Medeltal för åren 

2421 67 | I | 16 | 6) I 1,80 3 || 3,242 ” 417 9 9041 991 394145 I1904—1907 

1908 | 1,881/—]| 125112] — |-—]| 1;0271 92 [6 Kero 24 

19097 175;939]6— | 151021 72) KN | 1149175] 228155 
1910 | 5,848]| 50 GG) a I SS ES I STA 
Summal13,668/| 50 | 1,740| 84 — |—]| 3,711/ 95 | 1,176] 47 Summa 20,297: 26 kr. 

| | | | | fMedeltal för åren 
| 4,556| 17 IE 28 — | — | 1,237| 32 392/ 16 l1908—1910 
| I 

I91I 8,160/ 50 | 3,646| 26 75! — | 2,801/ 26 9291 78 

1912 | 4,185/ 50 | 1,289/ 10 | —844|91 | 2,594/45 | 1,9101 21 | 
1913 | 7,2721/—1 651126] 164205] 3.211] 81 | 15558) 771 

,562| 86 | 8,607| 52 | 4,3981 76 | Summa 40,773: 76 kr. Summa | 19,618| = 105,5 501623152 
| | | I I 

| 6,539| 33 |. 1,862] 21 854] 29 | 2,869] 17 | 1,466] 25 on NR 

| | | S:a totalutg. 84,893: 21 kr. 
| | Behållning 5,643: 26 » 

| | | Summa 90,536: 47 kr. 

urskogarnas tid, då skogstrakternas innebyggare huvudsakligast hade nytta 

av skogen som jaktmark; 

hansans tid, då trävaror, bl. a. skeppsbyggnadsvirke av ek, utfördes från 
västra Sverige, och då kanske där nu befintliga ljunghedar på så sätt grund- 
lades; 

svedjebrukets tid, då lättvindigt togos rågskördar på skogens bekostnad, men 
samtidigt uppstodo jämna ungskogar; 

bergsbrukets tid, då skogens kol var nödvändigt för den uppblomstrande 
bruksrörelsen ; 

våra dagar, då sågverks- och pappersmasseindustrierna spela en betydande 
roll. (Bilden visade endast sågverk och avverkat timmer!) 

Skogsvårdsnämnderna i Väster- och Norrbottens län, som där ersätta skogs- 

vårdsstyrelserna, visade en ssafistik över sin verksamhet under åren 1905—1913. 
Då denna är svårtillgänglig, återgives den här efter specialkatalogen (se sid. 

479—4382). 
Skogsvårdsnämnden i Västerbotten belyste även skogsdikningen med karta över 
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uppdikad by i Norrland, visande principer för skogsdikningen, samt diverse 
torvjordsprov. 

Skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län hade hopbragt en mycket represen- 
tativ och fullständig samling redskap, som numera användas i skogsvårdens 
tjänst. 
verkare torde vara av stort intresse: 

Följande sammanställning med uppgift på redskapens pris och till- 

A PES 

5) RN a a A 
3) Föremålets beskaffenhet I Pr st. | (SEP A gare Adress 

BH fi ARE EA | 
| BT OO: lö. | 

SS VR Ve nn 

MICRENRSDACKS og tesd oycteone venfrös | —3l50l —|—| Skogsvårdsstyrelsen ...... | Linköping 
| 10924 | 

skPlateringsspett :..vsivdssces 2 "1 rab. | Barrsätra Fabr.-A.-B. Sjal Sandviken 

| Ilprduss.| | 
Sllomidd pikhacka .;...s.s..ssw. Il » Er » 
all Pressad pikhacka, !...,es,.ssss TIG) > > sal » 
BIR BUSKENIVN seas sndnes ss sttansnre 2150) 200 —/| P. Hallström, Kronoj. ...| Vrigstad 
6) a. Stor skogssåddhacka ......| 1175] —|—| Svenska Grep- och Skyf 

| | felfäbrs ÅA sb odes ers. Arvika 
OSIBIKhHACKA vc ssseg scesdrne rena 1:50 == IBN Lö feb ks » 
ENMindresskopssaddhlacka.s. | let === D:0, dör | 

| d. Skogsplanteringshacka ...| 1150) —|—| D:0, A:0........sesooso soon. 
0 fn MN JR nr E LRENE R SA 3175] ÅR Knypplans Fabrik......... | Dannemora 

vid köp 
bd. Såddhackor utan pik...... solen cl » SAGA SfE | » 

| | IS lr 
| | ja köp 
| KE RITRDACKOL dos ov 08 sne see 2 le 200] » ANSER SAN » 

193/—] 
| frid köp | 
| d. Planteringsspett ............| RS 50 » NE NA sara | » 
| Il2551=— | 

| 8) Kilspade för klämplantering | —I—| —Il—| Skogsvårdsstyrelsen ...... Växiö 
OlCPlanteringsspett .............. 3/50] —|—] Jia SRA | Sollefteå | 

| | 10 R | 
Öl Planteringsspett ............... | dl rab. |; Barrsätra Fabr.-A.-B. ...| Sandviken 
| | löv dass. 
II Fä Fine oas Får 4 3/50] —I|—]| Jägm. Fr. Lindberg ...... Bispgården 
EJ ÄRNSPOlEA oc «ice scr serna åa osa lö FL FS) KöypplanseBapnlet sn. | Dannemora 
|13] Planteringsspett ...............] 31/50] —|—]| Jägm. Fr. Lindberg .. ... | Bispgården 
fe TOG NAT SE ERNA NEN —lI—| —|—| Knypplans Fabrik......... | Dannemora 

NEED AA | 
5 ; | ? 
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Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län visade en påbörjad statistik över skogs- 
eldar i Jämtlands län, som emellertid ännu endast omfattade 3 år eller 1911— 
L0T3. > ÅT TOT AvVbrandes. 1;500: Dektar, mor2ns3sonmmektari och 1013 3,5 

hektar. Orsaken till dessa skogseldar uppgavs ha varit 49 2 genom vårds- 
löshet, 37 Z genom åskslag och 7 & genom gnistor från lokomotiv och 
andra maskiner. För endast 7 & var anledningen okänd. 

Samma skogsvårdsstyrelse utställde på dess föranstaltande upprättade socken- 
kartor 1 skalan 1: 20,000. ÅA dessa kartor finnes varje skifte särskilt angivet 
och de olika ägarnas respektive marker äro genom rågångar noggrant åtskilda. 
I allmänhet utgör varje socken ett kartblad för sig, men de större socknarna 
äro delade i två till fem olika blad, beroende på storleken. Av länets 59 sock- 
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. nar äro för närvarande kartor upprättade för 49. Genom olika färgbeteckning 

och stämpling särskiljas olika grupper av ägare. Sålunda betecknas krono- 

parker med grönt, prästboställen med gredelint, bolagsmarker med ljusrött o. s. V. 

Jämtlands läns skogsvårdsstyrelse hade också låtit förfärdiga en reliefkarta 

över länet med ett inlagt branditornssystem.. 

I södra delen av länet, Härjedalen, finnas f. n. 8 torn, vilka trävarubola- 

gen, som där äga ofantliga områden, anordnat och med stor framgång be- 

tjänat sig av under flera är. Å den utställda gipsreliefen av länet voro dessa 

8 torn utmärkta med röda miniatyrer med en vit kant upptill. 

Men dessutom har denna skogsvårdsstyrelse låtit utarbeta förslag till ett helt 

system av brandtorn för länet, och detta förslag upptager 34 nya torn, vilka 

Fig. 10. Klängstugans yttre. 

voro angivna å reliefen med helröda miniatyrtorn. Kostnaden härför är be- 
räknad till 33,000 kronor, inberäknat telefoner och ledningar. Allt efter ut- 

kiksplatsernas mer eller mindre skogbevuxna beskaffenhet kunna tornen byg- 

gas respektive efter den större modellen för en kostnad av c:a 1,000 kronor 

eller efter den mindre för en kostnad av c:a 300 kronor. Modeller till båda 

typerna voro utställda. 
Skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län belyste skogsfröklängningen genom ut- 

ställande av en utmärkt väl gjord modell av den nya fröklängningsanstalten 
i Mora Noret (fig. 10). Denna nya anstalt är byggd efter ett patenterat 
system DYBECK-TENGELIN, som avser att kotten »utsättes för en torr, varm 

luftström, framdriven av fläkt eller fläktar på sådant sätt, att luften bortgår 
1 samma mån som ny luft indrives». 

Frö och kottar av svenska skogsträd utställdes 1 ett 30-tal större burkar av 

Örebro läns skogsvårdsstyrelse.. 
Skogsvårdsstyrelsen i Uppsala län hade anordnat en utställning rörande 

hagmarksskölsel. "En mängd förstorade fotografier visade olika hagmarksbilder 
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eller genom bete åstadkomna skador på träd och återväxt. En del planscher 
framställde svenska hagmarksträd samt i skog och hage vilt växande foder- 
växter. Beteskreaturens skadegörelser visades slutligen också genom utställda 
plantor eller mindre träd såsom t. ex. genom en tall, vars topp och grenar 
blivit avbrutna av nötkreatur och en annan tall, vilken som yngre skadats av 
bett av får samt som äldre av tramp av häst. Vidare funnos björkplantor, 
skadade genom bett av hästar och nötkreatur, tall- och granplantor, avbitna 
av får, granplantor, skadade av hästtramp, ekplantor och aspuppslag avbitna 
av nötkreatur etc. 

Skogsvårdsstyrelsen i Kalmar läns södra landstingsområde visade en del 
trädsjukdomar och insektsskador. Bland tickorna syntes ståtliga exemplar av /o- 

lyporus  igniarius på asp och ek, betulinus och fomentarins på björk, abietis och 
pin. Vidare Peridermium pin samt Dasvscypha calycina och Willkommii. De 
vanliga skogsinsekterna voro framställda genom från Tyskland erhållna pre- 
parat, visande olika utvecklingsstadier och skadegörelser. i 

Till sist ville skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän väcka intresse 
för ljunghedarna och deras återodling. Genom väldiga, förstorade bilder, t. o. m. 
alltför starkt förstorade, visades pågående planteringar å ljunghedar samt genom 
skogsodling å dem uppdragna bestånd. En karta åskådliggjorde ljunghedar- 
nas nuvarande utbredning inom länet i enlighet med vid skogsförsöksanstalten 
utförd kartläggning, en annan visade de områden, som på 1600-talet voro 
skogbeväxta, och de som då utgjordes av ljungmarker eller odlad bygd. Den sist- 
nämnda hade upprättats av assistenten vid försöksanstalten, jägmästaren Epv. 
WiBECK. — Skogsvårdsstyrelsen i detta län söker bland annat gynna skogs- 
odlingsföretagen genom att stödja skogsodlingsföreningar. Av sådana voro 
1913 36 stycken i verksamhet, och genom deras försorg utplanterades 3 mil- 

joner plantor å 783 gårdar. 
Skogsvårdsstyrelsernas utställning gav ett synnerligen gediget helhetsintryck, 

och förtjänsten av dess tillkomst tillfaller i första handen länsjägmästaren P. 
ÖDMAN, som med stor energi — trots avoghet från en del skogsvårdsstyrel- 
ser — fick flertalet att deltaga i utställningen, så att denna del av skogsvården 
blev väl representerad. Länsjägmästare R. ALEXANDERSSON hade också ned- 
lagt ett högst betydande arbete på att få den viktiga statistiken samlad från 
de olika länen. 

I skogshallens övre våning tilldrog sig Värmlands och Örebro läns för- 
enade skogvaktare- och kolareskolors utställning den största uppmärk- 
samheten. Skolorna sakna statsunderstöd; deras tillvaro stödjes i stället av 
nedannämnda institutioner: 

Skolornas inkomststat år 1914. 

Skogsskolan. NEAR OMFOTSU a 6.010 od brnd verde HELA PS övr SORTERNA LES ANLEN Kr: 4,000: — 

WAT lands: Jans Tamndstill Pio. ss. 4 sssosiaso se see ESR » 750: — 
Värmlands läns hushållningssällskap.................. ) 750: — 
UFSDrö Lans, JAGAS Pga ers eNeejerred a sejslär SAR SAM R slra are » -1,000: — 

Orebro' läns hushällningssällskåp ”..:sitsisssers sia ss » 500:= "7,000:— 

ERA RESEn IRMA FIJÄrTiKONOTGC «ati: act e gp srgoer ra bee I RANN or ASEA RKS Kr. 2,000: — 
Värmlands läns landsting, kolarepremier............ » 500: — 
Örebro läns landsting, kolarepremier .. .s.s....... » 500: - 3,000: — 

Kronor 10,000; — 
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Vid skogsskolan antagas årligen 12 elever, som utexamineras efter 1 års 
kurs, och vid kolareskolan 40 elever, som äro sysselsatta omkring 2 månader. 

Undervisningsplanen för skogsskolan är följande: 

Tiden 1 november—15 maj: 4 timmars undervisning på lärorummet dagligen, 
övningar 6,5 timmar maximum dagligen, överläsningstid 2 timmar dagligen 

Foto av hovfotograf Rahmn. 

Fig. 11. Avverkningsredskap. Gammelkroppa skogsskolas utställning. 

Ovningstimmar, motsvarande för en dag i veckan, förvandlas till överläsnings- 

tid. Varje helgfri måndag 2 timmars repetition i frågoform. Lärarnas undervis- 

ningsskyldighet: Föreståndaren 2 timmar dagligen för tiden efter nyår, skogs- 
rättaren 4 timmar -dagligen före nyår och 2 timmar dagligen efter nyår. Tiden 

15 maj—20 oktober: Övningar 10,5; timmar om dagen delsi marken, dels å 

läror ummet. Under sista månaden repetitioner och tentamina. 
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Sammandrag, 

X Lektioner Övningar 
Ämnen : 

timmar dagar 

NIE ST TR NR Ra Ae rn nn a Sd Sa d.s aja ee esi ankv Rea 110 10 
Ratt OCh FYalskrivninps  Kantskrift..s: doses, sve sova tdi sk 60 14 
1 [ERT SEA 9 SEE i Se päre GF RFA AP DRL  URE TSE AME BST SETS 46 2 
ROTE EUT SKARA ÖJA rig «deals ad elogklgie «a nas nka sg DEAR SKEN 14 = 
TYRA TD SLA AG CI SINATRA LTT See ole mes aren såg ee oa ke sive g ir ASK 12 16 
Bevakaretjänstgöring och /bokföfing...:scsossesissrssseresescr rea 15 14 

TES STEIN RE Brr eng rA Sr  ELSR SRE SARA RA SANNE BS SSR AED 2 10 
TIN SS OLSEN ABL AS Be OA RAR Ar NS BN FE SIONS GRE ER 10 10 
FR RELATED an RR AA a NA ma aa da SSR NR de — 8 
KOH AnE BG AE SKORSD OLE a ak oa or nela and elö genres ns ÄR BRlSlNnR 38 4 

EG SN KO 10 ME ASAT NE EEE RR ARE SI SA ER TA FE lena ben ass 35 70 
FUROESI NS ST AG STAR aa Ne a ole dos Sa sekel enes ide sele a NR 14 22 
Skossmatematik. och skogsindelDinp. .-..s sw ssseckass annen sbre 40 30 

FOSS TES od rå ES Pt TT RP AR NS SAR 124 60 

Summa 630 t. 270 d. 

Undervisningsplanen vid kolareskolan upptager: 

Tiden 1 september-—20 oktober. Alla arbeten med inresning, risning, stybb- 
ning, kolning, rivning eller dämning av ett tjugotal milor. Härav bruka 2 
vara ribbmilor, de övriga skogsmilor av alla de olika modeller, som komma 
till användning i den praktiska kolningen. Skogsmilorna ligga spridda i sko- 
gen. Vid varje mila är som arbetsbas stationerad en skogslärling (dessa ha- 
va alltid förut genomgått kolareskolan och genomgå den nu för andra gången) 
samt tvenne kolareelever. Kolareeleverna bo vid milan i skogen. Milorna 
besökas dagligen av skolans lärare och elever, därvid milorna demonstreras. 
Över kolningens gång föres protokoll och upprättas varannan dag profil och 
planritningar över kolningens fortgång, grundade på undersökningar med mil- 
spett. All till milorna åtgången ved kuberas i fast mått och upprättas över 
resultaten en ekonomisk tablå — I en kortare kurs blir kolningsteorien, kol- 
ningsmetoder, utbytessiffror samt milkolningens ekonomi genomgångna, var- 

jämte varje elev får vid kursens slut genom förhör ådagalägga inhämtade kun- 

skaper. 
Utställningen var avdelad i tvenne grupper, eller skogsskolans och kolare- 

skolans utställningar. 
Skogsskolan uppvisade de redskap, som i västra Bergslagen komma till an- 

vändning och anses ändamålsenligast vid avverkningens uttagande och ut- 
drivning. I förminskad skala (!/,,) funnos modeller av de kälktyper och 
drivningskojor, som allmännast äro i bruk. Som särskilt lämpligt körningsred- 
skap framhävdes getdoningen, som i stort sett undanträngt alla andra kälktyper 
inom länen, och även sprides allt mer över hela landet. Vedskrindan med stora 
dimensioner kan som särskilt lämplhgt redskap till följd av sin lastdryghet för- 
ordas och prisas mycket vid de vedslukande stora brukssamhällena. Vidare visa- 
des de vanligaste typerna av de i norra Värmland använda drivningskojorna i 
modeller samt modeller av de vanligaste flottningskopplen. Några modeller av de 
enklaste och i länen mest använda flottledsbyggnaderna funnos också. I mi- 
niatyr utförda stängsel av de i Bergslagen använda typerna tilldrogo sig stor 
uppmärksamhet.! De för länen mest använda skogskulturredskapen funnos också 

1 Se G. WESSLÉN: Våra hägnader, Skogen 1914, sid. 229. 
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såsom de vid skogsskolan konstruerade skogshackorna ävensom skolans sådd- 

flaska. 
Kolareskolan utställde träkol från skogsmilor, kolade av klenare gallringsved 

eller avfallsvirke, samt träkol, framställda av våra vanligaste skogsträd. Vidare 
visades i skala 2/,, modeller av de miltyper, som för närvarande kolas i vårt 
land, samtliga dock ostybbade för att visa vedens placering i milan. Sålunda 
funnos de båda liggmilorna, Österby liggmila med lutande gavlar, varför den 
kan stybbas utan balkro, samt Norbergs liggmila med lodräta gavlar, vilka 
måste förses med balkro för att få stybbet att kvarligga. Bland resmilorna 
funnos bl. a. Värmlandsmilan på lutande botten, med inrest varmgång av klen 
ved åt dalsidan, Östgötamilan, på plan botten, samt Molindermilan med varm- 
gång och tändtrumma åt bottens högsta sida. I halv sektion visades även 
en i vissa delar av Närkes och Upplands skogsbygder använd miltyp »Sty- 
mila>, i vilken en del av veden lägges i mitten, varefter milan färdigredes 
med rest ved. En ribbvedsmila och en utskottad kolbotten med rest bord- 
stake fullständigade samlingen. — En samling modeller visade, huru skogskolaren 
i västra Bergslagen bygger sin kolarekoja, samt huru kolhusen för kolens första 
förvaring, "innan snöföre inträffar, förfärdigas. Modeller till kolvedskälkar och 

kolfordon, som komma till användning vid vedens hopkörning till kolbottnarna 
samt kolens utkörning från skogen, funnos också. Samtliga modeller voro 
förfärdigade av kolareelever på lediga stunder vid kolmilan. En karta utvisade 
i röd lavering skogskolningens utbredning i landet år 1913.? Svarta ringar 

å densamma angåvo i gång varande kolugnar samma år. 

Intill Gammelkroppa skogsskolas utställning uppmärksammades Gunnebo 
bruks utställning av det kända Gunnebostängslet med den betecknande skyl- 
ten: »Spara på husbehovsvirket». 

Aktiebolaget Svenska Fanérfabriken, Limhamn, hade tillverkat en vacker 
modell av själva skogshallen samt visade dessutom fanér av olika trädslag. 

Västerås nya drittelfabriks aktiebolag utställde 36 fjärdingar och fat 
av olika slag utav sin tillverkning. Dessa kärl, som voro tillverkade av verk- 
mästaren JoH. HEDLUND och tunnbindaren AXEL BJÖRKMAN, tilldrogo sig stor 
och berättigad uppmärksamhet. Här funnos smördrittlar, snuskaggar, kött- och 

sillfjärdingar, sillåttingar m. m. 

Byggnadsaffären Göta i Stockholm hade uppställt en monter med led- 
stänger och visade dessutom höj- och sänkbara trösklar. Dessa äro särdeles 
praktiska, då de obehagliga dörrspringorna utmed golvet härigenom fullstän- 

digt undvikas. 

Såddflaskan Vänd, som de senaste åren fått så stor spridning, utställdes av 
skogschefen Ernst Andersson. 

And. Mattsons Mek. Verkstadsaktiebolag i Mora hade anordnat en mon- 
ter för sina tillväxtborrar, tumklavar och stämpelyxor. 

Smärre utställningar i denna avdelning av hallen hade vidare anordnats av Sala 
ångsågs och mekaniska snickerifabriksaktiebolag (patentfönster med storm- 

2 
” Se G, WESSLÉN; Milkolningens ekonomi. Skogsvårdsföreningens tidskrift 1914. Sid. 455. 
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hakar), Hälsinglands skogsbyrå, Bollnäs, (på praktiskt sätt kombinerad käpp 
och diameterklave), Tekniska skogs- och sågverksskolan, Härnösand (sta- 
tistik för undervisningen) samt C. E. Fritzes bokförlagsaktiebolag (vägg- 
plansch över skogens viktigaste skadeinsekter). 

Utefter förbindelsegången mellan övre våningens båda avdelningar och ut- 
med skogshallens stora fönster hade en utställning anordnats av 

Svenska Skogsvårdsföreningen. (Fig. 12.) 

I mittfönstret voro uppsatta stora diapositivbilder från föreningens exkur- 
sioner, och i lådor utmed fönstret visades av föreningen utgiven litteratur. 

Skogsvårdsföreningens tidskrift i 21 band och folkskrifter i 2 band funnos 
också. Å en karta över Sverige var föreningens medlemsantal i de olika lä- 

nen framställt, procentuellt fördelat efter folkmängden. Denna karta visade, 
att medlemsantalet är relativt störst 1 Västerbottens, Västernorrlands, Jämt- 
lands och Kopparbergs län. Därnäst komma Värmlands och Södermanlands 
län. Minst är det i Blekinge och Malmöhus län. På en annan karta hade 
vägen för föreningens 10 exkursioner inlagts. Textade tablåer upptogo slut- 
förteckningar över alla föreningens publikationer. 

I övervåningens högra parti hade Johannesdals trävaruaktiebolag en större 
monter av lådor och lådbräder. Huleviks fabriker, Hemsjö, hade ett rum 
för sin träull och Malmö träförädlingsfabrik för köksträvaruartiklar, stegar, 
barnvagnar, spel m. m. 

Särskild uppmärksamhet tilldrog sig Säfveåns aktiebolags lådbräder och 
träskivor, som hopfogats med kilformiga, limmade laxspåntar. 

Fig 13. En sammansatt lem efter Säveåns metod. 

Vid denna tillverkning användes följande sågningsmetod. Stocken genom- 

sågas till 1 1/,”—2 1/,” tjocka delar, vilka kapas till längder mellan 3 och 8 
fot. — Sedan delarna blivit lagda ömsom toppända mot rotända och vankant 
mot vankant, hopfräsas först dessa delar till så breda lemmar, som lådan 

skall hava, och därefter söndersågas lemmarna till de tjocklekar, varav lådan 

Fig. 14. Teckning, visande hur stockarna i regel genomskäras. 
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skall bestå. Härigenom reduceras träförlusten till minimala siffror. En dylik 
sammansatt lem visar fig. 13. 

Erfarenheten har visat, att stockar försågade på detta sätt, lämna emellan 
82 och 88 2 gagnvirke, om man utgår från toppändans diameter, och van- 
ligt avspetsande timmer av !59/,, fots medellängd — Stockarne genomskäres i 
regeln som fig. 14 visar, varefter ÅA. A. sammansättas till lemmar och B. B. 
avyttras som förskalningsbräder: AA. A. lämna 70 å 75 2 lemmar och B.B. 

lämna 10 å 12 4 förskalningsvirke. 

Alla fågel- och naturvänner stannade framför H. Ringius, Sävsjö, utställ- 
ning av fågelholkar (fig. 15). Dessa holkar äro i huvudsak tillverkade 
efter det system, som den kände naturvännen friherre VON BERLEPSCH i Tysk- 
land utstuderat efter iakttagelser i naturen. 

Följande storlekar förekomma: 

N:o Ingångshålets diam. För följande fågelarter: 

I 85 mm. Svarta hackspetten, skogsduvan, 
blåkråkan, härfågeln, kajor och 

ugglor. 
2 60 >» Gröna, gråhövdade och vitryg- 

gade hackspettarna. 
3 46 >» Staren, hackspetten, göktytan. 

4 32 Nötväckan, trädkryparen, gök- 
tytan, flugsnapparna, talgoxen. 

5 24 Alla mesarterna och rödstjärten. 
6 stor, fyrkantig öppning Grå flugsnapparen och sädesär- 

lorna. 

7 korg för bofink, konstruerad av G. DE VYLDER. 

Ljusne-Woxna aktiebolag visade i en monter destillationsprodukter samt 
den råvara, varur den erhållits (gamla torrakor). 

B. & O. Libergs fabriksaktiebolag, Skogstorp, utställde den praktiska 
patentkilen (fig. 16). Med denna behändiga järnkil kunna de största och 
mest kvistiga trän lätt och fort klyvas. 

Mindre utställningar i denna avdelning voro för övrigt anordnade av Aktie- 
bolaget Bergkvara träindustri (drittlar och tofflor); Persson & Lundborg, 
Höganäs (ägglådor av olika storlekar); P Karlsson, Norra Rörum, (tofflor 
och träskor). 

Utanför skogshallen hade virkeshandlare NELOF SVENSSON lagt upp en större 
ekstock och Skandinaviska träimportbolaget en port mot nöjesfältet av 
några jätteblock av utländska trädslag. 

I en särskild paviljong lockade Skånska hjulfabriken med skylten: 

» Hästens bön hjullager 
Kvinnans bön parkettgolv». 

Slipersaktiebolaget visade i särskild paviljong en konserveringsanstalt för 
slipers samt konserverat trävirke och preparat av träförstörande svampar. 
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Till grupp 10, skog och skogsvård, av Baltiska utställningens svenska av- 
delning hörde också stubbrytarna, som av generalkommissarien placerats i det 
fria bakom maskinhallen. Det torde ej varit många av de skogsintresserade 
utställningsbesökandena, som där fått reda på dem. För övrigt var det blott 
de tre mera kända stubbrytningsmaskinerna, som voro utställda, nämligen 
J. M. PEHRSON >» Bröt Anund>, Skogsfors bruks »/ätten» och Wikstrands » £x- 

traktor». 

Även å andra ställen av den svenska avdelningen funnos utställningar som 
mer eller mindre direkt berörde landets skogshushållning. 

Främst torde då böra erinras om den av Stora Kopparbergs bergslags 
aktiebolag anordnade biografförevisningen, som dagligen upptog ett särskilt 

Fig. 16. Libergs patentkil från Rosenfors. 

skogsprogram. Särskilt för sydsvensken och utlänningen erbjöd det säkerligen 
ett betydande intresse att åskådligt få se, huru skogen avverkas och utdrives 
i Norrland, huru den sedan flottas i de strida älvarna samt förädlas i såg- 
verk till plank och bräder eller till pappersmassa och papper, samt huru av- 

fallet kolas. 

I maskinhallen var avdelningen för trävaruindustriens maskiner synner- 
ligen rikligt företrädd. Här funnos Bolinders sågramar, Beronius hyvlar, och 
de mycket uppmärksammade maskinerna för hopfogande av plankor av /on- 
sereds fabrikers tillverkning. Ett 1o-tal andra firmor utställde också maskiner 

för träbearbetning i en eller annan form. 

Från industrihallen må erinras om den storartade och intressanta utställning, 

som anordnats av 

Svenska pappersbruksföreningen. 

Denna utställnings mittparti upptogs av en cirka 12 meter lång och 4 m. 
bred modell i skalan 1:30 av trämassefabrik och pappersbruk. MHärintill 
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syntes en jordglob med den förklarande texten: »Vita länder köpa svenskt 
papper» och med den intressanta upplysningen, att svensk pappersmassa ärli- 
gen ger en meterbred tidningspappersbana 575 gånger runt jorden. 

En karta visade belägenheten av alla pappersbruk och trämassefabriker i 
landet. Vidare funnos runt väggarna kraftiga, reklamartade uppgifter om trä- 
massans och papperets betydelse för landets ekonomi. Härigenom kunde sta- 
tistiken riktigt bränna sig fast i besökarens minne. Här nedan skola lämnas 
några exempel. 

MSN Sidor hektk Go WINNER Eh cnssssgssoser 35 miljoner kbm., 
varav pappers- och trämasseindustrien får ...... fe » 
NEN SNES KO SIN ANO HAE SYS a 5 » > 
och som s. k. husbehovsvirke delvis bortslösas 171! » » 

Pappers- och trämasseindustrien ger inom Sverige årligen: 

55 miljoner kronor till skogshanteringen 
20 » » » utbetalda löner 

18 > » » transportväsendet 
6 » » » maskinfabrikerna 

3 » » » textilindustrien 

2 » » » byggnadsindustrien 
2 » » » kemiska industrien 

0,7 » » » lumphandeln 

0,5 » » »  metallväverierna. 

Sverige exporterar 92 skeppslaster papper och trämassa för varje skeppslast, 
som importeras. 

Sveriges exportvärde av papper och trämassa har mer än 50-dubblats sedan 
år 1880 på följande sätt: 

NR AN naGnRS TO AN miljoner 
1885 3 fa » 1905 66 få » 

TS GOMORA » HOMO OA » 
OF Da > TOT3LNIS » 

Ett hundra kbm. trämasseved ger landet: 

DPitPEODS MÖT 39 ER VAR Re er de LA MOOTKI; 
Men WNLektA GS TO SAO 2.200,» 

och skrivpapper för 

därvid betalas svenskt arbete med 

200 kr. för pitprops 
320 » >» cellulosa och inalles 
570 » >» vid papperstillverkningen. 

Ett hundra kbm. sågavfall ger landet 

FUSDKOL STÖT spe AR SRA NINE 22105 KF. 
iden, SENSSnOSR ÖT ggn ars 850 >» 

GCI Papper AfÖr si Sö NN se MR RR RER 1300 IE, 

" I skogshallen angavs husbehovsvirket till 22 miljoner kbm. 
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därvid betalas svenskt arbete med 

blott 70 kr. för ribbkolet, 
men 160 » > cellulosa och 

inalles 310 » >» papperet. 

Svenska pappersindustriens utvecklingsmöjligheter framställdes med följan- 
de tal: 
fkporterad svensk trämassa ger landet åligen...................-« 98 miljoner kr. 

Förarbetad till papper skulle den giva landet 75 miljoner kr. 

BEIEEEEREE [ETS RARE ERE SR RE a år En LUTAR TRA SRS 1.73 » » 
Avloppsluten från svenska cellulosafabriker ger nu ett värde 
TT ET RT BEE GA Fet L elr SA BSK NERT ANNE EN TR Rae re SE » 

Genom ändrad lagstiftning möjliggöres att i stället utvinna 
Mierigare mer än. $ miljoner kr. eller .sssssccssamosmesnensa 8,75 > » 

Av metylalkohol, hartssåpa, tallolja m. fl. biprodukter till- 

FÖRENS OT ESKO LOT ED LO TU: Es aa En fel dere adel Sr AA Ös21 » 

KEkanterhallas för met Alto. scmlsssderesunur oder dre Kod Zz » » 

I industrihallen fanns slutligen i svenska ingenjörers och arkitekters 
avdelning något litet av flottningstekniskt intresse. Sålunda visade flottnings- 
chefen U. F. LUNDBERG sin uppfinning rörande »anordning för frammatning av 
flytande virke.» 

Här hade också Hydrografiska byrån anordnat en mindre avdelning, bland 
annat visande dr A. WALLÉNS undersökningar över möjligheten att förutsäga 
floders och sjöars vattenstånd. 

II. Lantbruksmötets skogsavdelning. 

Den av de skånska hushållningssällskapen anordnade jubileumsutställningen 
1 Malmö hade också en särskild skogsavdelning med huvudsakligen skogspro- 
dukter från de skånska godsen. Denna del av lantbruksmötet tillhörde den 
permanenta avdelningen och var således tillgänglig större delen av sommaren. 

Som den emellertid var belägen strax bakom den ryska paviljongen, kommo 
de båda skogsutställningarna att ligga på var sin ända av det baltiska som- 
marfältet — en betydande olägenhet för skogsintresserade besökare av 
utställningarna. Enligt den ursprungliga planen skulle emellertid skogshallen 
placerats, där nu den ryska utställningen var belägen, och då hade de bägge 
skogsavdelningarna kommit intill varandra och bildat en förmedlande övergång 
till trädgårds- och lantbruksavdelningarna. 

Utställningen bestod här av trenne plantskolor samt en mängd jätteträd 
från Skånes större skogsegendomar. 

Knutstorps egendom hade i sin plantskola synnerligen vackra 4-åriga 
askar, 4-årig gran, god 3-årig gran och något sämre 2-årig gran. Den bjöd 
vidare på runda och kluvna ekstängselpålar, cigarrlådsträ av al i runda kub- 
bar, svarvningsträ av annbok, småstaver av bok, skaftämnen av al m. m. samt 
pitprops av gran. Vidare visades skeppstimmer av ek med krökar, grindpålar 
av ek, bobbinträ av bok och vagnsstänger av björk, telefonpålar av tall, lång- 
props och stängselslanor av gran. Av stora dimensioner utställdes från sam- 
ma egendom: 

32 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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(DYRA LEAD STO DN fo SER RSA TOS LFANSEUACE og, sg fe RE (Ög EN 

diameter vid bröst- IE a ade RR LEE 27. MM 
HÖJ GEES SAME: AIN RAA ÖT” ch 

kubikmassa oc.d TSAR EDE kubikmassa ...... 96,2 kbf. 

ARENA END Ve LR NR ng 9,2 Mm. TAKT STI VASER 34 BAR 

diam: 0 HT O FANS EA 20 
kubikmasSsaå öst Om RNE (CNE NG TB odd Sedan 20. EM: 

kubikmassa ...... 29,6 kbf. 
Från Wrams Gunnarstorp utställdes: 

BCKOS MNC oder socsussnNdondAA 54 år Ef HAL G STANS NN TA 2 

JämO = FU RS ESS ve 26 m. Tänd 16,82 m. 
(81500 1 ERS EA et SN AS Om (ONE 0 de Ho Gr 

ASKER MSTNRGRASTIA äg 2 BKO MSE 4 ysgbusosnssens. Ör Eb 
FATT SCANS AN Re INRE) 100, Tänd 2156 Sm 

CATO ALESSE SERA ANSI: 
(MOS MMS por asosbovesrnsnna 69 le CRS CRITNA ERA re 102 far 

1 [21 DYER 0 NA Sr NA SE BARN 14,08 m. IEND Se dssskossodöra 6 m. 
(0 MEL na, Che oe LU SPANA NG NS cm. mittdiam (00 (TN 

GORE KATA EKA EST PRE: SO fir 

1 Ehn V aa Va Saear ANS BRO SG 

(12 00 RSA NER OS sr He em 
RER GALLAS TEEN SAR ÖR KN APOR VERNSO osovssssssosse 3,88 m 

GHOST TR Aer bob a TAS a ALGER SNR AR (HA 

CITA II äg tea en Ma ES 47 cm. EA NNKONIENNNG socosgaor Hj 20 

2 AASE lh a Vg € [NAND FA SA Ser 12,60 Mm. 

ALA ETI NA:S gr RENA 65 cm. 
CITAT, VRENA 300 OM 

Övedskloster hade en plantskola med ask-, silvergrans- och bokplantor 
samt många jätteträd, såsom: 

EIS: > JEMNGST öocbossssdsssnse. 55 
längdeESte bas 22 

GIAN A sond ESA Fö 

bok : SOS RAR SO 

lan GA 30 

CAM RA 30 
bok: ENT STAN 60 

[2b 00 WS Mo Be DR Ae 24 
, CA ee dine. 2 

ask : GNGEE I rrAN ARNA 75 

län Sd 30 

CITAT ran 61 

Näsbyholms gård visade: 
bok: a CERSEEE add 98 

läns 20 

TATE 25 

GIGS a ENGKSE bod ns AR 103 

Jarre OMAR 2, 

(GbIEDON åsna RASEN 39 

Oo 

ar ask : 

annbok : 

annbok : 

al: 

UNGE rs 47 år 
lEhNS össrssradsresr 23,5 m. 
TAN TE 220em; 

AES NNE I 200 
äng d 1. Sy: 
CLTULIN: vs ERE A430Rem: 

ATG AR AM KAT 
längd Aero 14,5 m. 
(6 1120 0 le SRA a SA 13 Cem: 

AE SAS 43 Kar 

läns da EE 20 Mm 
dia EEE 200FEm: 

EUS Lungs 5 ch 
längdssREee 250 

GTA SEA oa 35 mem: 

ASTA SN 3 hr 
Jänis UA 2:20 

(SMET 00 ed RA 35 Cm 
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KN alder... .s.ssas.. isen O3U är 
[EE DY ER omr ARRSSN SA 200 mm; 
CANS 2 em. 

Skogsvårdsstyrelserna i Malmöhus och Kristianstads län hade gemen- 
samt anordnat en större plantskola med olika kvarter för tall och granplan- 
tor i olika åldrar. Här funnos också plantor av silvergran, douglasgran och 
japansk lärk. Plantorna voro av olika beskaffenhet och försedda med påskrift, 
i vad mån de kunde anses ha ordinär eller svag utbildning. Som sig bör 
i en plantskola låg också ett kvarter i träda, och där odlades potatis. 

HI. Danska avdelningen. 

Danmarks utmärkt smakfulla byggnad lockade många besökaare. Och 

det som fanns därinne var synnerligen väl anordnat. Så ock med skogsav- 
delningen. I tvenne rum och i en gårdsinteriör framställdes klart det danska 
skogsbruket, och vad som särskilt utmärker detsamma. 

Huvudväggen i det ena rummet (fig. 17) ägnades åt statistiken. Skogs- 
arealen uppgår f. n. i Danmark till 330,000 hektar eller o,12 hektar pr in- 
divid. År 1881 fanns blott o,ro2 hektar pr invånare. Skogsarealen tilltager 
nämligen i Danmark år från år — sedan 1860 är den fördubblad — genom 
att ljunghedar, flygsandsmarker och magra åkrar igenplanteras. Skogskom- 
plexen äro emellertid små, ofta under 100 hektar. Större sammanhängande 
skogssträckningar över 6,000 hektars ytvidd finnas knappast. Omkring 80,000 
hektar, varav dock den övervägande delen består av skogsodlingar å ljung- 
hedar och flygsandsfält, tillhöra staten. Omkring 70,000 hektar äro bundna 
vid de stora egendomarna, majoraten och stiftelserna. Kommunerna äga 7,000 
hektar. Av de helt privata skogarna kunna blott ungefär 40,000 hektar be- 
räknas tillhöra bondeklassen. I denna för skogsskötseln så gynnsamma ägo- 
fördelning torde den huvudsakliga orsaken vara att söka i den danska skogs- 
hushållningens höga ståndpunkt. I viss mån beror den väl också av 1805 
års skogslag, som föreskriver, att de äldre skogarna i allmänhet skola bevaras 
och fredas. De många skogsodlingarna å enskildas marker, vilka utförts med 
statsunderstöd, äro också hemfallna under samma lag. 

Den årliga avkastningen från Danmarks skogar uppgår till omkring en 
miljon kbm. Hälften av denna avverkning består av bok, en sjättedel av 
andra lövträd och en tredjedel av barrträd. På öarna och i sydöstra Jylland 
är utbytet 5—8 kbm. pr hektar; på de bästa skogsegendomarna upp till 10 
kbm. Enligt utställda grafiska framställningar växlar avkastningen i de olika 
amten på följande sätt: 

3—4 kbm. pr hektar i Jylland: Hjorrings amt 
» > » » » » Aalborgs » 

» » » » » » Randers » 

» > ) » » HEN Aarhus » 

ASK » » » ) » Viborgs » 
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5—6 kbm. pr hektar i Jylland: Vejle » 
» » » » » Sjelland SOTO » 

» > » » » » Holbzeks » 

» » » » » Lå Fredriksborgs » 

6—7 » » » » » Kobenhavns » 

» » » » » Przesto » 

gr vB > rr Hyen Odense » 
» » » » » Bornholms » 

7—8 9? oo» >» .» Fyen Svendborgs =» 
» » » » » Maribo > 

ÄRR D a saa 
=E 

= - 

Foto av hovfotograf Rahmn. 

Fig. 17. Från danska skogsutställningen. 

Till den statistiska framställningen av det danska skogsbruket hörde också 
karta över alla Danmarks skogar i skalan 1: 160,000. Denna avdelning var 

anordnad av professor A. ÖPPERMANN, som även utställde en del tillväxtöver- 
sikter från de danska statsskogarna, utarbetade vid danska statens skogsför- 
söksanstalt. Här framställdes sålunda bokens växt i Odsherreds distrikt, sil- 

vergranens å Bornholm samt granen å god ljungmark. TI detta sammanhang 

må erinras om en pietetsfull samling äldre porträtt av framstående avlidna 

danska skogsmän. 
En synnerligen intressant avdelning hade av professor KOLPIN-RAVN 

anordnats med skadliga svampar i skogen (fig. 18) Danska skogarnas 
farligaste svamp, rotrötan, var särskilt framställd på ett fylligt sätt. Utställda 



Foto av förf 

Foto av förf. 

Professor Boas utställning av djurskador i skogen, 

19. 

Fig. 

Professor Kolpin-Ravns utställning av trädsjukdomar, 
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granstammar voro sålunda vid varje meter försedda med inhugg för att visa, 
huru långt upp i träden skadan sträckt sig. En provyta av ett på åkerjord 
planterat granbestånd, visade, att av 53 granar voro 50 stycken starkt ska- 

dade (se i mitten på fig. 18). Av rotrötan angripna stammar funnos f. ö. 
följande trädslag: vitgran, tall, sitkagran, bergtall, silvergran, europeisk och 
japansk lärk, bok, gråal, ek, björk, weymouthstall, banksianatall, douglasgran, 
nobelgran. Fnöskesvampen (Polyporus fomentarius) på bok var synnerligen in- 
struktivt monterad. Bland andra skador märktes den vanliga kräftan (Vectria 
ditissima) på bok, ek, rödek, ask och tysk lönn. Lärkkräftan (Peziza Willkommiti) 

visades å såväl europeisk och sibirisk som japansk lärk. Armillaria förekom 
även på japansk lärk, skytte å såväl vanlig som fransk bergtall och häx- 
kvastar å silvergran och annbok. 

Mitt emot denna utställning hade professor Boas anordnat en utställning 
av skadliga djur i skogen (fig. 19). Här fick man se viltskador av kron- 

hjort, dovhjort och rådjur. De senare illustrerades av tvenne 25 år gamla 
plantor, varav den ena stått innanför och den andra utanför en hägnad. Den 
förra var ett stort träd med 20 cm. diameter, den senare en planta av I 
fots höjd och 2 cm. diameter. När skador orsakats av sorkar, visades också 
de olika arter, som här varit framme. Så ock med insekterna. 

Mycket uppmärksammad var Aktiebolaget »Det ostasiatiske Kompagnis» 
utställning. Bolaget har koncessionsskogar i Siam och visade förstorade fo- 
tografier från dessa skogar samt träprov från desamma. Man fick se land- 
skap med teakskogar, yangskogar vid Malackakusten, transport av virke till 
floden, utförd av elefanter, flottning av virke, där elefanterna ordnade flott- 

ningen och ersatte våra flottningskarlar m. m. De utställda trädslagen så- 
som Kiam, Takien, Teak, Yang, Pak m. fl. voro utsökt vackra. 

Genom fotografier och polerade bräder visades i Danmark odlade främ- 
mande trädslag från Knuthenborg och Holstenshuus på Langenso. Sålunda 
fanns en Pseudotsuga Douglasi, som vid en ålder av 34 år hade 61 fots höjd, 
en annan var 76 fot hög vid 39 års ålder. 13-årig Chamecyparis Lawsoniana 
hade en medelhöjd av 12 fot. Ett annat bestånd av samma trädslag hade 
vid 15 års ålder en höjd av 18,5 fot och vid 29 års ålder en höjd av 29 fot. 

Även följande uppgifter torde vara av intresse: 

Trädslag Ålder, år Höjd, fot 

FADTES rn GO71GOLO7AE NARE 35 46 

> OVAN ATS ess RER AR a sea er 33 70 
SO HODUIS ESSER ARE FORS 215 OMS 

HO OTLS: ons SN SKAR, SANERAS 39 60 

PSE UOTA OTO AI EC SNRA 30 48 

» Pil UR Lde RAR SIGNS 44 65 

> PAD starr AS NRA 36 60 

Je Ae Sd Sond Od 50 80 

TUTU ARM ePLETISTAN ASA 36 46 

» NONE Rogsta 30 50 

Den framstående danska skogsodlingen representerades bl. annat av en i 

det fria utställd eksådd efter HaucHs metod från åren 1912, 1913 och 1914. 
Sådden var utförd i 63 cm. breda och 40 cm. djupa grävda ränder på 63 
cm. inbördes avstånd. Till utsäde hade använts 40 grobara ollon pr meter, 
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och kulturkostnaden beräknades till 700 kr. pr hektar. Kulturerna från 1913 
och 1914 voro rätt starkt angripna av mjöldagg. En utmärkt bokkultur efter 
H. C. ULricHs metod visades också i det fria och hade i stora klumpar över- 
förts från Nordsjelland. Det var en sådd från ollonåret 1909, som åstad- 
kommits på följande sätt: Kulturen var uppdragen efter 120—2o00-årig bok- 
skog med typiskt torvartat humuslager. 2 år innan ollon väntades, hade 
marken blivit plöjd med Godskesens skogsplog och harvades det följande året 
2 gånger med Foldharven och 4 gånger med Femtandsharven. Härefter ut- 
ströddes 2,000 kg. kalk pr hektar. Själva ollonåret hölls gräset borta genom 
harvning, och på hösten utfylldes sådden från fröträden med ytterligare 250 
kg. ollon pr hektar. Kulturkostnaden steg på detta vis till 230 kr. pr hekt- 
ar, men sådden var också utmärkt jämn och vacker. 

Skogsodlingen å Jyllands ljunghedar åskådliggjordes genom jordprov och 
fotografier från Palsgaards statsskogsdistrikt samt genom fotografier från Det 
danske Hedeselskabs verksamhet. 

Betydelsen av ekollonens hemort vid skogsodlingar belystes genom ett par 
synnerligen intressanta utställningar, anordnade av skogsinspektör L. A. HaAucH. 
Två prov av 8—1o0-åriga ekplantor från samma skogstrakt vid Bregentved 
visades. Den ena var av holländsk, den andra av sydlig, men okänd hem- 
ort. Den förstnämnda hade skotten fullt mogna, hos den andra voro de torra. 
I utställningens förgård stodo 30 stycken 19—20-åriga ekar från en och sam- 
ma trakt av Bregentved. De 15 första (se längst till vänster å fig. 20) voro 
av dansk och de andra av holländsk hemort. De sistnämnda utmärkte sig 

genom rakare stammar än de danska. Dessa utställda träd hade uttagits ur 
bestånden fullkomligt förutsättningslöst, i det utställaren på var 12:te meter 
a en areal av 2—4 kvm. avverkat det största och mest välformade individet. 

Dessa ekar, vilka förut varit omnämnda 1 tidskriften!, voro en god pendant 
till de tallar av olika proveniens, som utställdes i den svenska skogshallen. 

Bland danska skogsprodukter märktes en del obearbetat bokvirke från Giese- 
gaard, såsom stamdelar till slipers, en lösmeter virke till staver och en för 
träskotillverkning. Från Giesegaards såverk visades också dels en obearbetad 
ekstock och dels en uppsågad likadan stock, där utbytet var ordnat efter 
dess förekomst 1 stocken. 

Statens impregneringsanstalt bidrog med impregnerade telegrafstolpar av 
gran och sådana funnos från 1863, vilka ännu voro friska. 

I den öppna gården utställdes slutligen en mängd skogskulturredskap, fram- 
förallt för jordens bearbetning. De flesta av dessa hade Dansk Skovforening 
den artigheten att förevisa under arbete i själva skogen å Skabersjö i Skåne 
vid Svenska Skogsvårdsföreningens exkursion i somras. Dessa redskap skola 
närmare bliva omtalade i tidskriften vid redogörelse för denna exkursion. 

Den danska skogsutställningen var synnerligen intressant och representativ för 
det danska skogsbruket, och den beundrades mycket av de svenska skogs- 
männen. Den danska utställningskommittén, som hade till ordförande k. skov- 
rider, hovjägmästaren, baron L. WEDELL-WEDELLSBORG, är stor heder värd för 

densamma. Den hade visat oss svenskar bilden av ett skogsbruk, som har den 
stora fördelen att känna sina skogars beskaffenhet fullständigt, och som drives 
intensivare än i månget annat land i Europa. Vi måste livligt beundra en 

!L. A. HaAUCH: Boge: og Egekulturen paa Bregentved i Danmark. Skogsvårdsförenin- 
gens tidskrift 1914, sid. 327. 
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sådan skogshushållning, även om vi ej kunna direkt tillämpa den hos oss, 
I Sverige kunna säkerligen aldrig sådana kulturåtgärder, som användas i Dan- 
mark, bli ekonomiska, då våra så mycket större skogsvidder och den glesa 
befolkningen ej tillstädja så intensiv vård. För resten torde den ej heller vara 

nödvändig på vår mera jungfruliga skogsmark. 

IV. Ryska avdelningen. 

I den ryska paviljongen, som egentligen icke hade så mycket att bjuda på, 
drogs man = ofrivilligt in i ett rum, vars fond var dekorerad med ett stort vin- 
terlandskap med skog och stora furor. Här hade den ryska skogsutställningen 
anordnats. Den bestod av kartor över de ryska skogarnas utbredning efter 
äganderättsförhållanden, en hel del statistik samt stamskivor och stamgenom- 
skärningar av olika trädslag och i någon mån också av förädlat virke. 

En statistik upptog skogsarealen av de länder, som deltaga i den inter- 
nationella skogshandeln till 1,214,140,000 hektar. Härav skulle komma på: 

NSySSlan danne 549,1 miljoner hektar eller 45 XX 
U.S.A. och Canada 568,9 » » > CA 5 

Sverige och Norge 26,4 » » » 2,2 » 

Österrike-Ungern. EIA » » » 1,8 

byskland öre 13,99 » | 
Balkanstaterna ...... 10,33 | 
ErAnkiikeGr svan 9,88 » lg q 
SJR NV fader 6,49 ) » | | 
TAG N onEot see 4,09 » > | 
Storbritannien ...... 1528 / , | 

Av den ryska skogsarealen ligger 

195,95 miljoner hektar i det europeiska Ryssland 
3,14 » » » Kaukasus och 

345 > » » Asien. 

I det europeiska Ryssland syntes statsskogarna enligt utställd karta huvud- 
sakligen vara koncentrerade till norra Ryssland, ehuru de funnos spridda dess- 
utom här och var över hela landet. Apanageskogarna bilda hela, stora land- 
skap norr och öster om Moskva, och privatskogarna äro spridda över hela 

södra och mellersta Ryssland. Från Sibirien visade kartorna, att två större 
områden tillhöra det kejserliga huset, medan alla övriga äro statsskogar. Av 
dessa äro ungefär en tiondel uppskattade. 

Från statsskogarna försåldes följande virkeskvantiteter: 

år 1902 är 1911 

från europeiska Ryssland «47,287,728 kbm. 58,602,208 kbm. 89 & 
» asiatiska » 3,438,048 > 4,049,904 >» 8 >» 
FIAT KASUSAK scr vc oelnsna a 1,184,864 >» I,272,272 > 30 
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Ryska statens bruttoinkomster av skogarna var: 

år 1888 år 1912 

43,52 miljoner francs 322,35 miljoner francs 

därav för virkesförsäljning ..... BL 7O » » 305,06 » > 

Utgifterna ; 

EEOSamma Ål. ossclesssriser eden 22,73 miljoner francs 80,7 miljoner francs 

därav 

Skogsadministration ............... 27,3 2 TOT Lå 

SROESDevakning a.ssssscessssctos 247,5 >» 20,2 » 

SKOSSUNAdervisning” ...:ssiesse.sere 204, TAN 

FRONDA GRAN 3,2 » ÖR 

HTS CULT 07 Forssa ve västar DT) R fÖsT. I 

KRNESSTA EL ÖM Sort d sö ria resa er Need As00 me 

TE ffa SS SERA BENSINEN OA 32,8 >» 

Av dessa siffror är det särskilt intressant att se, huru kostnaderna till skogs- 

odling och skogsvård ökats, och att de förra utgifterna numera uppga till om- 

kring 8 miljoner francs. 

Exporten av sågat virke utgjorde: 

är 1903 är 1012 

805,200 stds 1,400,000 stds 

503000 > 691,000 
från Ryssland 

» Finland 

Värdet av Rysslands trävaruexport utgjorde 177 milj. fres 407,2 milj. fres 

Det sistnämnda värdet (1912 års) fördelade sig på följande poster: 

sågat och bearbetat virke......... 272,9 miljoner francs 
StOCkaArFOC]A SPANA: «oc. fe scsr scn 78,8 » » 

DAPPeLSMASSAVIEG us sssssern ssd 3148 > » 

VELA 4 sade NE et rs ASKR APN ENE 2,9 » 

Bland utställda träskivor, fäste man sig särskilt vid 

rotskiva av bok från Kaukasus, ålder 248 år, diam. I m., trädets längd 37 m. 

» kastanje > SOS FER OTCDN:g NARE 

sibirisk lärk (mycket 

fjöckibark) ue: > 1300 > rm: 3 

Av ett jätteexemplar av Abies nordmanniana funnos 8 sektioner (se fig. 21). 

Var 2s5:te årsring var särskilt utmärkt på skivorna med påskrivet årtal. 

Trädet var 225 år gammalt, hade en längd av 44 m. och en diameter av 

T-2 CCI: 
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Vid 5,8 meter hade trädet en diameter av 106 cm. 
» 1050 » » » » » KTL 

FT NINO » » > » » SEA 

» 22,4 » » » » » » 6 7 » 

» 29 » » » » » » 5 3 » 

» 40 » » » » » » 20 » 

Från guvernementet Kostrowa utställdes en del trädstammar, såsom av 

ålder = diameter i cm. längd i m. 

Abies sibirica ...... 90 36 20 

Alnus nigra ...... 80 36 18 
Betula alba... ...... 100 31 27 

Picea excelsa ...... 135 35 JG 
» STYRS ET TEREE 15 8 54 33 

Pinus silvestris ... 150 SM 2 
» » TÖS 50 26 

Populus tremula ... 70 38 25 
Quercus pedunculata 53 209 IS 
Tilia parvifolia ... 64 31 18 
Ulmus campestri s... 32 26 — 

SNC NAS ANNAN 30 26 5 

Från Kaukasus funnos stammar med följande mått: 

ålder — brösthöjdsdiam. längd 
är cm. m. 

Abies nordmannmana ... 110 2 17 

LÄGET BCAMIDESLKE NES SEA 43 32 
Carpinus betulus =... 51 31 7 
Castanea. VeSCA som... 55 55 = 
KAZUSKOrLtenta ls. 35 2 30 
SSUNED EB TRGARENR  daeglsneg dö I5 13 
Quercus sessiliflora...... 53 3 TT 
Tilia intermedia —...... 35 35 r 
Ulmus campestris ...... ST 2 se 

Slutligen hade ryska exportkammaren anordnat en utställning av aspvirke. 
Av annat virke fäste man sig i övrigt vid ekstav från Kasan samt vid all- 

deles utmärkt "vackra resonansbräder av gran. 

V. Tyska avdelningen. 

Den stora tyska utställningen gav ej någon direkt framställning om det 
tyska skogsbruket. Författaren lyckades åtminstone ej upptäcka något annat 
av direkt skogligt intresse än tvenne utmärkt intressanta modeller av flyg- 

sandsmarker och flygsandsplanteringar. 
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Dessa visade områden från närheten av Kuriches Haff och voro utställda 

i den stora hallen för statens vattenbyggnader m. m. 

IR 

Skogshushållningen på den Baltiska utställningen — enkannerligen den 
svenska — borde givit den svenska allmänheten tillfällen till eftertanke. Liv- 
aktigheten hos de svenska skogsägarna och de svenska skogsmännen har vis- 
serligen blivit mycket stor under de senaste 10—15 åren, men det förefaller 
författaren, som om intresset för skogen hos den stora allmänheten ej skulle 
vara vidare utbrett i vårt land. De, som ej ha fördelen av att kunna taga 
pengar ur en skog, de inse ofta ej den betydelse, som skogshushållningen 
har för vårt land. I det avseendet tror jag, vi svenskar ha åtskilligt att lära 
exempelvis av våra norska grannar. 

Det bristande intresset hos svensken härutinnan kan i viss mån kanske ha 
sin orsak däruti, att svensken har så svårt att entusiasmeras för en sak. 

andra sidan kan detta bero på, att för litet gjorts för att väcka de sovande. 
I Amerika till exempel söka de officiella myndigheterna livligt intressera all- 

mänheten för skogssaken. 
I sådant syfte bör emellertid en väl planlagd fullt populär utställning vara 

värdefull. I många avseenden torde i detta fall den Baltiska utställningen 
fyllt måttet, men den blev tyvärr ej, vad den kunnat bliva genom att det 
fruktansvärda världskriget kom mitt upp uti festglädjen. 

Av vikt synes det mig därför vara, att skogens män ånyo samlas, när 
lugnare tider inträtt, och göra ytterligare en kraftansträngning till den plane- 
rade utställningen i Stockholm för att visa det svenska folket, vad den svenska 
skogen är, och vad den betyder för folket och landet. 
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SKOGSPOLITISKA INLÄGG. 

Några erinringar med anledning av jägmästare N. 

G. Ringstrands skogspolitiska inlägg i denna tid- 

skrifts föregående häfte (H. 4, 1915). 

Av TH. HERMELIN. 

De av riksdagens revisorer under sistlidet år gjorda anmärkningarna mot 
det sätt, på vilket domänstyrelsen handhaft överinseendet över skogshushåll- 
ningen å statens skogar synnerligast i Norrland, hava nu behandlats i såväl 
statsutskottet som ock riksdagen. Därvid ha de av domänstyrelsen avgivna 
förklaringarna Över statsrevisorernas erinringar i allt väsentligt godtagits. För- 
utom i frågan om åtgärder till förekommande av användandet av överkvalifi- 
cerad arbetskraft inom skogsförvaltningen, beträffande vilken riksdagen beslutat 
hos Kungl. Maj:t begära viss utredning, har riksdagen funnit de gjorda an- 
märkningarna i nu ifrågavarande del icke föranleda till annan åtgärd, än att 
riksdagen hos Kungl. Maj:t anhållit, att Kungl. Maj:t ville meddela domän- 
styrelsen föreskrift därom, att vissa av statsutskottet angivna önskemål be- 
träffande inventering av och avverkningsplaner för de norrländska statsskogarna 
vid utfärdandet av ett nytt skogsindelningscirkulär måtte bliva beaktade. Stats- 

utskottet har funnit domänstyrelsen i huvudsak enig med statsrevisorerna be- 
träffande samtliga angivna önskemål förutom frågan om virkesförrådets för- 
delning i åldersklasser. Domänstyrelsen hade nämligen härom anfört att, 

ehuru styrelsen funne en uppgift om virkesförrådets fördelning å 20- eller 
5o-åriga åldersklasser vara av intresse, styrelsen dock icke ansåge sådan vara 
nödvändig för en planmässig skogshushållning i Norrland, i följd varav sty- 
relsen med hänsyn till de ökade kostnaderna för taxeringsarbetet ej funne sig 
böra ifrågasätta uppgörandet av sådan statistik i berörda avseende, som stats- 
revisorerna förordat. Det är således allenast i denna detalj, domänstyrelsen 
torde hava att av Kungl. Maj:t emotse visst direktiv i anledning av statsrevi- 
sorernas uttalanden rörande skogshushållningen å statens skogar. 

Jägmästare Ringstrand, som varit statsrevisorernas sakkunniga biträde, är 

emellertid ingalunda nöjd med domänstyrelsens avgivna förklaring, utan han 
har i en lång och delvis mycket i detalj gående uppsats i denna tidskrifts 
senast utkomna häfte sökt visa, att styrelsens förklaringar långt ifrån kunna 
anses tillfredsställande. Såsom anledning till detta sitt inlägg i frågan har 
herr R. erinrat om, hurusom generaldirektör Fredenberg i en tidningsuppsats 
uppmanat allmänheten uppskjuta sin på grund av statsrevisorernas anmärk- 

ningar påbörjade kritik rörande statsskogarnas förvaltande, till dess domän- 

styrelsen avgivit sitt utlåtande. 
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Ehuru ogärna anser jag mig böra erinra, hurusom herr Ringstrand, alltsedan 

han för mer än 20 år sedan lämnade statstjänsten för att såsom skogschef 
inträda i de trävarubolag, som företrädas av d:r Frans Kempe, sökt att åter 
och åter samt med varje till buds stående medel i allmänhetens ögon ned- 
sätta och förringa statens skogsförvaltning utan att taga behörig hänsyn till 
faktiska förhållanden. Det kan således nu icke väcka förvåning, att herr R. 
ej velat låta gå sig ur händer detta tillfälle att i flera avseenden söka sned- 
vrida domänstyrelsens utredning och förklaringar, på det allmänheten må kunna 
bibringas den uppfattningen, att domänstyrelsen i allt fall gjort sig skyldig till 
stor försummelse i handhavandet av sin förvaltning av de norrländska stats- 
skogarna. 

Visserligen kunde herr R:s nu ifrågavarande inlägg i huvudsak fullständigt 
bemötas med allenast en hänvisning till domänstyrelsens förklaringar och ut- 
redning, vari en opartisk allmänhet helt visst skall likaväl som statsutskottet 
finna nöjaktigt material till frågans bedömande, men då herr R. utsträckt sär- 
skilt frågan om inventeringen av skogstillgången å statsskogarna på ett sätt, 
som icke står i överensstämmelse med vad statsrevisorerna uttalat, torde ett 

svar om ock i korthet vara på sin plats. 

I fråga om berörda inventering av skogsförrådet förmenar herr R., att do- 
mänstyrelsen, såsom skäl till att en 1 större utsträckning företagen inventering 
ej påbörjats förr än år 1912, anfört först och främst, att utarbetandet av ett 
nytt indelningscirkulär varit en fråga av mycket svårlöst beskaffenhet, och att 
samma inventering därför måst undanskjutas. Styrelsen har emellertid alls 
icke anfört detta skäl till att arbetet ej tidigare kunnat påbörjas, utan orsaken 
till undanskjutandet har angivits vara den, att erforderliga arbetskrafter för 
taxeringsarbetets utförande där förut icke funnits att tillgå. Frågan om ut- 
arbetandet av nytt indelningscirkulär har berörts i ett helt annat sammanhang. 
Givetvis hade detta kunnat påskyndas, om arbetskrafter för taxeringsförrätt- 
ningarnas utförande tidigare kunnat uppbringas. Då, såsom herr R. helt visst 
torde veta, hos domänstyrelsen finnes arbete i den omfattning, att allt icke 
kan medhinnas så fort som önskligt vore, torde det icke böra förvåna, att 
sådana större tidsödande ärenden undanskjutas, som icke omedelbart behöva 
handläggas, helst om de äro av den beskaffenhet, att bättre utredning och 
resultat därigenom kan vinnas. 

Herr R. kommer emellertid vidare med den invändningen, att ett uppskju- 
tande av den planerade inventeringen i brist på förrättningsmän icke varit 
nödvändigt, om domänstyrelsen velat använda s. k. forstmästare eller skogs- 

män som genomgått skogsinstitutets lägre kurs, vilka enligt herr R:s mening 
i fråga om utbildning för utförande av de utarbeten, vilka bliva grundläggande 
för en inventering hava ungefär enahanda utbildning som den högre kursens 
elever, varför de ock med gott resultat använts av enskilda skogsägare även- 
som vid Värmlandstaxeringen. Utan att i något avseende vilja förringa be- 
tydelsen av de s. k. forstmästarna och det dugliga arbete många av dem ut- 
fört, tillåter jag mig härå lämna det svar, att enligt gällande författningar 
skogsindelningsplaner skola uppgöras av skogsstatens tjänstemän, dit de s. k. 

forstmästarna icke kunna räknas, att de grundläggande arbetena för uppgörande 
av hushållningsplaner för allmänna skogar i sammanhang med virkesförrådets 
därå inventering äro av helt annan art än de arbeten, som utfördes vid den 
s. k. Värmlandstaxeringen, samt att eleverna vid skogsinstitutets lägre kurs 
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alls icke för dessa arbeten få samma utbildning som eleverna vid den högre 
kursen. 

Det synes emellertid möjligen vara herr R:s mening icke att de s. k. forst- 

mästarna skola användas för nu å kronoskogarna pågående taxeringsarbeten 
utan för en interimistisk inventering, som herr R. vill hava till stånd, men 
om vilken statsrevisorerna icke uttalat sig, och om vilken domänstyrelsen alltså 
icke haft anledning yttra sig i sin förklaring. Herr R. erinrar nämligen om 
ett av honom jämte jägmästaren Ernst Andersson till första försvarsberedningen 
avgivet förslag därom att, tills skogsindelningsplaner hunne upprättas, en in- 
ventering av skogstillgången å statens skogar borde ske genom att varje revirs 
skogstillgång taxerades gemensamt till en ringa arealprocent, växlande mellan 
1/, å I procent, varför kostnaderna beräknades till 400,000 kronor. Detta 
förslag vidhåller herr R. nu, varjämte han förmenar, att dettorde komma att 
dröja mer än 7/, sekel, innan den nu påbörjade inventeringen av skogstill- 
gångarna i samband med uppgörande av enhetliga skogsindelningsplaner skulle 

kunna fullbordas. Ett av generaldirektör Fredenberg gjort uttalande, att upp- 
skattningen av kronoparkerna i övre Norrland beräknades vara avslutad inom 
cirka 5 år, anser herr R. därför innebära alltför mycken optimism. Enligt 
vad herr R. inhämtat, skulle nämligen under åren 1912—1914 i de fem 
norra Överjägmästaredistrikten icke hava med ledning av 1912 års cirkulär 
taxerats mera än inalles cirka 300,000 hektar. I anledning härav får jag 
meddela, att den under nämnda år på angivna sätt taxerade arealen krono- 
skogar i de fyra nordligaste distrikten uppgår till över 640,000 hektar. (Från 
Gävle—Dala distrikt har till domänstyrelsen ej inkommit uppgift om taxering- 
arna under år 1914). 

Denna summa för fyra distrikt utgör sålunda mer än dubbla det belopp, 
som herr R. angivit för fem distrikt. 

Härvid är att bemärka det arbetena år 1912 påbörjades allenast i ett di- 
strikt, Umeå, samt att sistlidet år, det första varunder arbetena pågingo i 
samtliga distrikt, resultatet blev jämförelsevis klent i anledning av mobilise- 
ringen. Generaldirektör Fredenbergs nyssnämnda uttalande torde hava fällts 
med kännedom om angivna resultat samt med beräkning, att arbetsresultatet 
årligen i mån av ökade arbetskrafter skulle kunna höjas. Om nu ock angiven 
tid måste något överskridas i brist på arbetskrafter — vilket att döma av 
svårigheten att även innevarande år erhålla tillräckliga sådana torde vara möj- 
ligt — finnes av sådan anledning dock icke något rimligt skäl att i första 
hand verkställa ifrågasatt interimistisk inventering för en beräknad kostnad av 
400,000 kronor, synnerligast som man måste hysa starka tvivel om möjlig- 
heten att utföra arbetet för detta belopp. Under förutsättning att kostnaderna 
stannade ungefär vid nyssnämnda summa samt att sådan inventering kunde 
verkställas under loppet av till exempel tre år, under det att nu pågående 
taxering med samtidigt uppgörande av skogsindelningsplaner skulle draga några 
år mera, än vad därför ställts i utsikt, anser jag tillräckligt vägande skäl än- 
dock icke tala för herr R:s förslag om den approximativa inventeringen, vilken 
måste hava till följd, att uppgörandet av verkliga hushållningsplaner jämte dug- 
liga kartor skulle fördröjas. Jag vill visst icke förneka, att det är av stor 
betydelse för en rätt avverkningspolitik att känna virkesförrådets storlek i dess 
helhet, men denna betydelse minskas i hög grad därutav, att genom det före- 
slagna inventeringsförfarandet allenast erhålles kännedom om virkesförrådet 



SKOGSPOLITISKA INLÄGG. 513 

fördelat i klumpsummor för vart och ett revir. Sådan kännedom om förrådet 
synes mig vara av jämförelsevis ringa värde och alls icke uppvägas av be- 
räknade kostnader, helst som revirens omfattning visst icke är konstant, utan 
emellanåt, såsom till exempel från och med nästa år synes bliva fallet, avse- 
värt förändras. För domänstyrelsens vidkommande ifråga om avverknings- 
politikens bestämmande i stort saknas icke möjlighet att med för närvarande 
förhållanden tillräcklig noggrannhet bedöma skogstillgången å större förvalt- 
ningsområden. 

I det yttrande domänstyrelsen avgivit över förenämnda av herrar Ringstrand 

och Andersson gjorda utredning till första försvarsberedningen, har styrelsen 
rörande den ifrågasatta interimistiska inventeringen framhållit, dels att kostna- 
derna därför icke komme att motsvaras av med arbetet vunnet gagn, dels att 
med det forcerade skogsindelningsarbete, som påbörjats år 1912, icke behöv- 
des sådan ifrågasatt inventering. Detta styrelsens uttalande ställer nu herr R. 
gent emot domänstyrelsens uttalande i avgiven förklaring över statsrevisorernas 
anmärkningar, nämligen att det icke funnes möjlighet uppgöra skogshushåll- 
ningsplaner för de norra distriktens mycket överåriga skogar på sådant sätt, 
att de kunna följas, enär överåriga skogar, synnerligast granbestånd, förändra 
sig på så oberäkneliga sätt, att ingen indelningsförrättare kan beräkna och 
förutse desamma. Vid dessa tvänne uttalandens ställande mot varandra måste 
man, säger herr R., känna sig betänksam rörande målmedvetenheten i denna 

del av styrelsens arbete. Domänstyrelsen har emellertid ansett att det skälet, 
att en skogsindelningsplan icke i allt kan följas och då särskilt i fråga om 
det beräknade avverkningsbeloppets storlek, icke kan förringa planens bety- 
delse av att utgöra en verklig ledning för skogsskötseln. Vederbörande jäg- 
mästare kan givetvis med långt större noggrannhet och säkerhet avgiva sina 
utsyningsförslag, om tillgång finnes till skogshushållningsplaner, upptagande det 
specificerade virkesförrådet för vart och ett å noggranna kartor innesatta be- 
stånd, än om man känner virkesförrådet allenast i en summa för revirets samt- 

liga kronoparker och måhända dess ungefärliga sammansättning. Herr Ring- 
strands framhållna synpunkt att domänstyrelsen bort inskränka sin uppgift be- 
träffande skogsundersökningarna till en inventering av virkesförrådets storlek 
för varje revir jämte viss undersökning rörande tillväxt med mera, kan jag 
alls icke finna vara riktig, synnerligast då det överåriga virkesförrådet i allt 
fall icke kunnat eller kan avverkas så fort som vore önskligt, dels på grund 
av avsättningsförhållandena, dels med hänsyn till föryngring och återväxt. 

Herr R. anser, att den av domänstyrelsen beräknade ökade kostnaden per 
är för skogsundersökning rörande virkesförrådets fördelning i åldersklasser eller 
38,000 kronor, förutom ökad kostnad för innearbetet är alldeles för högt till- 
tagen. Denna kostnad är emellertid beräknad under förutsättning, att arbetet 
skulle utföras efter ungefär samma metod, som herr R. själv jämte några 
andra enskilda skogsmän använda vid av dem dirigerade skogsindelningsarbe- 
ten, därvid en bestämd procent av taxeringsytans träd undersökes i avseende 
på åldern genom trädens borrande till märgen. För sådant arbete måste 
taxeringslaget ökas med två man, en för trädens borrande och en prickare. 
Man kan nämligen icke pålägga den person, som inprickar virkesförrådet i 
Övrigt, att även hålla reda på nu ifrågavarande provträd, utan att hela in- 
prickningens säkerhet äventyras. För dessa två extra medhjälpare kan ej be- 
räknas mindre kostnad än 8 kronor per dag, och uppgår med använda taxe- 
33 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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ringslag och använd arbetstid merkostnaden till omkring förenämt belopp per 
år, däri inräknat ett blygsamt tilltaget belopp av 2 kronor per dag och lag 

för den allmänna minskningen i arbetsresultatet i dess helhet, på grund av att 
taxeringslaget emellanåt fördröjes genom provträdstagningen. För ernående 
av ett något så när tillförlitligt resultat är nämligen nödvändigt, att procenten 
provträd i allmänhet ökas väsentligt utöver den procent herr R. plägat an- 
vända, och torde av sådan orsak ej kunna undvikas en emellanåt rätt stor 
försening av hela arbetslaget. 

Framför mig har jag en av herr R. underskriven indelningsplan för ett 
hemman i Norrbottens län. Däri redovisas virkesmassan för varje dimensions- 
klass fördelad på skilda 2o0-åriga åldersklasser och har denna fördelning gjorts 
på grundval av i skogen undersökta provträd. Vid granskning av de lämnade 
uppgifterna i detta avseende befinnes bland annat, att virkesförrådet av olika 
dimensions- och åldersklasser i ej mindre än trettiotre (säger 33) fall beräknats 
med ledning av allenast ez/ enda undersökt provträd, och att skogens totala 
kubikmassa fördelats på åldersklasser med ledning av ett till 163 träd upp- 
gående provträdsmaterial, taget utan val, under det att skogens samtliga träd 
utgöra 160,500 stycken. Skogens hela areal produktiv skogsmark är allenast 
476 hektar. Ehuru det vid ytligt betraktande ger en viss vetenskaplig prägel 
åt en hushållningsplan, som kan framvisa en detaljerad tablå över virkesför- 
rådets fördelning i åldersklasser, har jag vid granskning av något Tt0o0-tal så- 
dana av herr R. eller enligt den av honom använda metoden upprättade in- 
delningsplaner för hemmansskogar i Norrland aldrig ansett mig kunna hava 
något stöd av dessa uppgifter. Någon tilltro till deras ens ungefärliga rik- 
tighet är omöjligt att hysa, när man närmare granskar sättet för beräkningarna. 
Herr R. har emellertid baserat avverkningsberäkningen i huvudsak på dessa 
uppgifter och med frejdigt mod med ledning därav uppställt kalkyler över 
virkesförrådets sammansättning ej blott om 20 år, utan ock om 40 och 60 
år härefter. Härvid har bland annat beräknats en årlig massatillväxtprocent 
å 200 å 250-åriga träd av icke mindre än 0,9 och 1,2. Jag anser samtliga 

dessa beräkningar fullkomligt värdelösa. 
Skulle emellertid omförmälda metod användas för statsskogarna, måste ett 

avsevärt större provträdsmaterial undersökas för att ernå nödig tillförlitlighet. 
Men även med sådan förutsättning anser jag en för hela skogen eller blocket 
gemensamt uppgjord åldersstatistik hava ringa värde för hushållningens plan- 

läggning. För sådant ändamål är av avsevärt större betydelse att hava upp- 
gift över förrådets beskaffenhet och mognad, d. v. s. dess fördelning i mogen- 

hetsklasser, därvid visserligen åldern är en viktig faktor att räkna med, men 
där dock trädens allmänna beskaffenhet och möjlighet till utveckling fäller 
sista utslaget. Detta gäller givetvis alldeles särskilt i fråga om skogar med 
betydande förråd av gammal och överårig skog, sådana som i stor utsträck- 
ning finnas i Norrland. Skall en åldersstatistik för berörda skogar hava någon 
avsevärdare betydelse för avverkningsplanen och hushållningen, måste den 
ställas i samband med skogens mogenhet och uppgöras beståndsvis. Varken 
med den av herr R. använda metoden eller med den metod, som praktisera- 
des vid Värmlandstaxeringen, kan så ske, utan måste ett annat förfaringssätt 
uttänkas, om det uttalade önskemålet, nämligen att denna statistik skall erhålla 
en för skogshushållningen grundläggande betydelse, må kunna ernås. 

I fråga om den i domänstyrelsens förklaring lämnade utredningen rörande 
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Hamra- och Orsaskogarna förmenar herr R. densamma vara bevisande under 
den förutsättningen, att utgångsläget å de båda skogarna varit lika, men då 
detta icke vore bevisat utan allenast antaget, bleve utredningen i ingen mån 

övertygande. Visat är dock, att vid de efter avvittringens fastställande unge- 
fär samtidigt skedda taxeringarna av de två skogarna — då bägge i det när- 
maste orörda urskogar antalet träd från 12 eng. tum och däröver vid 
brösthöjd per hektar var ungefär lika, å Hamra kronopark 82 st. och å Orsa 
besparingsskog 75 st. Skillnaden förklaras av den å Hamra kronopark före- 
kommande större granprocenten. Då gran vid den tiden hade cirka 15 å 20 4 
lägre värde än tall, har värdet per ytenhet för de skilda skogarna beräknats 

vara ungefär lika. 

Herr R. anser, att de tal domänstyrelsen anfört såsom uttryck för dyrhets- 
tillväxten å köptimmer vid vissa norrländska vattendrag icke hava det värde 
styrelsen velat tillmäta dem. De betecknade nämligen ej dyrhetstillväxten å 
rotstående virke, hvilken väl vore den som i det sammanhang, vari saken be- 
rörts, hade intresse. För att få fram sådan dyrhetstillväxt måste man ock 

känna omkostnaderna för avverkning och transport vid olika tider, och hade 
även dessa stigit. Givetvis ligger häri viss sanning, men då den angivna dyr- 
hetstillväxten är så högst betydande, spelar avverkningskostnadernas höjande 
en i förhållande till denna så underordnad roll, att även med beräkning därav 
betydelsen av lämnade utredning i detta avseende icke därav förtages. 

Beträffande de av statsrevisorerna besökta kronoparker, i fråga om vilka 
revisorerna anmärkt, att de avverkningsbelopp, som beräknats i hushållnings- 
planerna, syntes hava varit för små, och att förty den förlust måste anses vara 
betydande, som kronan lidit genom de i enlighet därmed företagna obetyd- 
liga avverkningarna, har domänstyrelsen visat, att de virkesbelopp, som under 

åren efter hushållningsplanernas upprättande avverkats, i anledning av styrel- 
sens utfärdade föreskrifter angående utsyningsförslagens upprättande 1 själva 
verket varit betydligt större, än vad 1 planerna beräknats, och att på grund därav 
och med hänsyn till andra av styrelsen angivna förhållanden någon förlust 
alls icke kan anses hava uppkommit. — Rörande en av de angivna krono- 
parkerna har dock styrelsen medgivit, att det säkerligen hade varit ändamåls- 
enligt, att avverkningen å densamma under senaste åren bedrivits i större 
skala än vad skett. — Då herr R. sålunda ej kunnat stryka under, attstats- 
verket tillskyndats betydande förluster genom för låga avverkningar å dessa 
jämförelsevis välbelägna kronoparker, har han i stället ägnat sig åt att ånyo 
kritisera hushållningsplanerna, som icke kunnat följas, varvid han bland 
annat framställt frågorna, vartill under sådana förhållanden hushållnings- 
planerna tjänat och till vilket gagn penningar offrats för detta arbete. 
Det medges gärna, såsom ock domänstyrelsen i sin förklaring framhållit, att 
det är beklagligt, . att vid upprättande av dessa planer — för respektive 7, 
10, 20 och 12 år sedan — givna föreskrifter icke alltid följts såsom veder- 

borts, men det för de verkställda taxeringsförrättningarna utgivna beloppet 
— med hänsyn till tillämpad taxa vid arvodets beräknande av ganska ringa 
storlek — kan emellertid icke därför anses vara bortkastat. De vid taxerings- 
arbetet erhållna beståndskartorna jämte uppgifterna om virkesförrådet hava 
nämligen i hög grad underlättat skogsförvaltningens avgivande av utsynings- 

förslag samt varit av stor betydelse vid utsyningarnas och stämplingarnas ut- 
förande ävensom vid planläggande av markförbättrings- och föryngringsåtgär- 
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der. Vad jägmästare Ringstrand i fråga om nu berörda kronoparker ytter- 

ligare anfört, är av sådan detaljerad beskaffenhet, att det icke torde kunna 
påräkna allmänt intresse, varjämte det huvudsakligast synes gå ut på att söka 
leta fram vissa förmenta motsägelser i domänstyrelsens avgivna förklaring, 

samt i övrigt bero på missuppfattning eller måhända viss motsägelselusta, vadan 

jag tillåter mig lämna det åsido. 
Angående frågan om att utstämplingarna å statens skogar borde verkställas 

året före försäljningen, torde domänstyrelsen själv komma att därom framdeles 

avgiva yttrande, varför det icke torde vara på sin plats, att jag därmed upptar 
utrymmet. Jag vill dock erinra, att det finnes ej allenast fördelar av sådant 
ifrågasatt anordnande, utan att ock många allvarliga olägenheter därmed äro 
förknippade, vilka icke få förbises. Att på en gång genomföra saken med 
nu tillgänglig personal är givetvis helt enkelt omöjligt. Endast med svårig- 
het är det möjligt för tillgängliga arbetskrafter att redan under nuvarande 
förhållanden medhinna utsyning av de alltjämt årligen stigande avverknings- 

beloppen. 
Å sidan 399 anmärker herr R. i fråga om det utav domänstyrelsen i en 

not till sin förklaring å statsrevisorernas anmärkningar omnämnda utbudet av 
kolved inom Norrbottens län, att en överlagsberäkning av omkostnaderna för 
virkets tillgodogörande hade visat det fullkomligt hopplösa att någonsin utbjuda 
partierna. Jag vill i anledning härav meddela, att cirka 75,000 kubikmeter 

därav torde i detta laget vara sålda, och att utsikterna till ökad försäljning 

icke synas mörka, om ej innevarande år, sä dock ett kommande. 

Mycket vore ännu att säga om herr R:s försök att göra anmärkningar, men 

då tiden för denna gång ej tillåter mig härtill, ber jag få hänvisa intresserade 
till domänstyrelsens förut åberopade förklaring ävensom styrelsens yttrande 
över hrr Ringstrands och Anderssons för första försvarsberedningen avgivna 

utlåtande. 

Det är givetvis en svår och vansklig uppgift att rätt sköta en så betydande 
areal skog med i större eller mindre grad karaktär av urskogsområden, som 
innefattas av de norrländska statsskogarna, vilka för en jämförelsevis kort tid 
sedan lagts under domänstyrelsens förvaltning. Även en styrelse av ideal- 
människor med oinskränkt makt att till behövliga driftkostnader anvisa till- 
räckliga medel, att själv antaga och vid behov entlediga tjänstemän och be- 
stämma dessas avlöningar med mera skulle icke kunna utföra sin förvaltnings- 
uppgift på sådant sätt, att tillfälle icke kunde givas dem, som därav kunde 
hava intresse, att uppleta förmenta fel och försummelser, om vederbörlig 
hänsyn icke toges till de faktiska förhållandena, såsom till exempel möjlig- 
het för virkets avsättning, virkets värdetillväxt, nationalekonomiska hänsyn, 
innebörden av gällande skogsförfattningar m. m. Huru mycket lättare skall 
då icke en dylik klandrare få ett tacksamt verksamhetsfält, när styrelsen 
för dessa skogsdomäner är sammansatt av vanliga dödliga, vilka icke utrus- 
tats med sådan antydd makt, och som med mycket otillräckliga arbetskraf- 
ter beträffande såväl styrelsen själv som den underlydande skogspersonalen 
haft att möta ett mycket starkt uppsving hos trävarurörelsen inom nu ifråga- 
varande orter. Härtill må erinras att under just denna tid av starkt uppsving, 

styrelsen med hänsyn till de därunder arbetande skogskommittéerna ansett sig 
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hava varit i stort sett berövad all initiativrätt till åstadkommande av mera 
betydelsefulla, behövliga ändringar i organisation m. m, Under sådana för- 
hållanden möter det givetvis ej heller förvåning att en kritik, som icke tar 
hänsyn härtill, kan utan allt för stor svårighet framkonstruera vissa, åtminstone 
till synes motsägningar i av styrelsen under skilda tider avgivna yttranden 

eller lämnade utredningar. 
Därest man så önskade, skulle icke vara svårt att genom en resumé av 

den del utav herr Ringstrands i övrigt gagneliga verksamhet under senaste 
årtionden, som tagit sig uttryck uti ett mer eller mindre offentligt klander 
och nedsättande av domänstyrelsens och skogsstatens göranden och låtanden, 
påvisa upprepade motsägningar häruti och det utan att därvid behöva lita till 
någon särskild konstruktionsförmåga. För egen del har jag emellertid ej 
intresse härav, åtminstone ej för närvarande. 

Trämassemarknaden. 

Ehuru i långsamt tempo fortgå försäljningarna, och ungefärligen 75,000 
standards pr månad synes vara den kvantitet, som, utan att marknaden på 
ett skadligt sätt forceras, kan avyttras av våra sågade och hyvlade trävaror. 
Vi torde, då detta skrives, vara uppe i inemot 400,000 standards och resul- 

tatet kan ej sägas vara dåligt med hänsyn till de utomordentliga politiska 
förhållandena. Ungefärligen hälften av dessa varor hava gått till England, 
resten till Holland, Danmark, Spanien o. s. v. samt även till Tyskland. Pri- 

serna hava i stort sett hållits. 
Det är för övrigt en smula vanskligt att söka jämföra och bedöma priserna, 

då fraktfrågan spelar, en helt annan roll i dessa dagar, än vad den tillförne 
gjort. Åtminstone England vill nämligen knappast i något fall köpa fob utan 
ställer som villkor, att säljaren ombesörjer -befraktning och assurans. Genom 
cif-försäljningarna lägges sålunda över på säljaren att spekulera i fraktsatsen, 
och i dessa dagar är detta en synnerligen vansklig sak. Sedan början av maj 
hava frakterna styvnat högst betydligt, och orsakerna härtill torde vara fler- 
faldiga. Naturligtvis beror stegringen på de genom Englands exportförbud 
ytterligare fördyrade kolen och på osäkerheten i sjöfarten på Nordsjön, men 
man måste nog även klargöra för sig, att i vissa fall avlastarna själva hava 
vållat, att rederiernas fordringar skärpts. En viss nervositet, måhända i för- 
ening med mindre ingående kännedom om befraktningsförhållanden, har kom- 
mit vissa säljare att visa sig allt för "angelägna om lastrum för sina varor, 
naturligtvis med ovan berörda resultat. 

Allt som allt synes den närvarande situationen ställa stora fordringar på 
våra svenska trävarumäns köpmannaskap och lugna målmedvetenhet. Många 
helt nya problem uppställa sig dag för dag, och värdefull om än kanske dyr- 
köpt erfarenhet bör inhöstas under detta prövningens år. 
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Skeppningarna hava visserligen börjat hela linjen efter men vilja ej taga 
någon fart. Några få ångare, tre å fyra stycken i sådana distrikt som Härnö- 
sands och Sundsvalls, giva ej någon uppmuntrande bild av förhållandena. 

Flottningarna äro nu allmänt i gång, ehuru med mycket lågt vattenstånd 
för årstiden. Regn är ett önskemål, som är gemensamt för såväl de flottande 
som jordbrukarna över hela landet. 

—M. 
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NOTISER. 

Skogsvårdsföreningens Tidskrifts supplementhäften. Svenska Skogs- 

vårdsföreningens styrelse har beslutat utgiva smärre skrifter, som utgöra ett 
helt för sig, och som kunna vara lämpliga att spridas genom skogsvårds- 
styrelser och andra till landets skogsägare eller användas som läroböcker vid 
skogsläroverken. ”Tvenne sådana häften — Om stubbrytning och Om skogs- 
kulturer i Norrland — föreligga nu färdiga och åtfölja detta häfte av tid- 
skriften som supplementhäften, men säljas även separat (utan påtryckningen 

»Supplementhäfte») för ett pris av 75 öre stycket med rabatt vid större inköp. 

Svenska Skogsvårdsföreningens exkursion äger som förut meddelats 
rum den 10—12 juni till Boo, Omberg, Visingsö och Jönköping. Ett 10-tal 
platser finnas ännu, om anmälan sker genast. Detaljerat program utsändes 
den 5 juni till de personer, som anmält sig till färden. Enligt förut lämnat 
meddelande borde damerna tillstöta 1 Motala torsdag kväll. De damer, som 
önska färdas kanalvägen, kunna emellertid avresa från Stockholm onsdag kl. 
6 e. m. med den av Föreningen förhyrda kanalbåten Wilhelm Tham eller 
tillstöta samma båt i Norsholm torsdag kl. 11 f. m. 
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SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 1915. H. 5—60. 

SKOGSADMINISTRATIONEN. 

Förhandlingar vid överjägmästarnas sammanträde 

inför Kungl. Domänstyrelsen den 9—13 november 1914. 

Vid det sedvanliga årsmöte som den 9—13 november 1914 hölls av rikets överjägmästare 
inför Kungl. Domänstyrelsen behandlades ett antal för skogsstaten viktiga frågor, främst den 
om utfärdandet av ett nytt skogsindelningscirkulär. Här nedan lämnas ett kortfattat referat 
av förhandlingarna, varvid de olika frågorna upptagas i den ordning, de vid mötet behand- 
lats. Vid mötet närvoro förutom generaldirektören, Kungl. Domänstyrelsens skogsbyråchefer 
och rikets samtliga överjägmästare, även dåvarande t. f. direktören för Kungl. Skogsinsti- 
tutet, numera rektorn vid Skogshögskolan professor A. Wahlgren samt e, jägmästarna Tor 

Jonson och Gustaf Lundberg. 

I. Vilka erfarenheter hava vunnits vid tillämpningen av Kungl. Domänsty= 
relsens indelningscirkulär dels den 15 maj 1912 med tillägg den 17 decem-= 

ber 1913 samt dels den 10 juni 1913? 

Före förhandlingarnas början erinrade generaldirektören, hurusom kommande diskussion 
vore ämnad att tjäna till ledning vid utarbetandet av de nya indelningsföreskrifter, som do- 
mänstyrelsen vore betänkt att utfärda, och vore det meningen att härvid åstadkomma ett för 
hela landet gemensamt cirkulär. Cirkulären av den 15 maj 1912 och den 10 juni 1913 
avsåge, såsom dem åsatta rubriker angåve, egentligen resp. Norrland samt södra och mel- 
lersta delarna av landet. Då nu emellertid dessa cirkulärs tillämpningssfärer faktiskt ingrepe 
i varandra och enhetliga indelningsföreskrifter avsåges, borde cirkulären icke längre be- 
handlas efter denna geografiska fördelning, utan såsom avseende det förra marker lämpade 
för indelning i skalan I:20,000 och det senare marker lämpade för indelning i skalan 
I :8,000 eller större. I fråga om val av skala hänvisades till av Skogsinstitutet avgivet för- 
slag till indelningscirkulär, vari på följande sätt definierats tvenne huvudriktlinjer, vilka sam- 
manfölle med de typer, som föranleda användandet av den mindre skalan (typ B) eller den 
större (typ A). 

Typ B skulle användas 3å skogar, där markens produktionsförmåga på grund av klima- 
tiska eller andra förhållanden vore ringa eller ekonomiska faktorer lade hinder i vägen för 
en vinstgivande avsättning av smärre virkessortiment och en mera i detalj gående skogsvård. 

Typ A däremot skulle tillämpas å skogar, där gynnsammare förhållanden i berörda hän- 
seenden voro rådande. 

Karta, linjenät och mätning. 

Beträffande frågan om linjenätets täthet voro meningarna delade. Å ena sidan förfäkta- 
des den åsikten att avståndsmaximum borde ytterligare utsträckas, i skalan I :8,000 till 500 
meter eller däröver, varvid dock användandet av de längst medgivna avstånden eventuellt 
borde grunda sig på särskilt medgivande från överjägmästare eller skogstaxator. I mellersta 
Sverige användes vid privatförrättningar ända upp till 1,000 meters avstånd utan att linje- 
nätet fungerat otillfredsställande. Huvudvillkoret vore endast att linjenätets täthet avpassades 
efter skogen i fråga samt att tillräckliga stödjepunkter funnes för rågångarnas bestämmande 
och kontrollerande å stomkartan. ÅA andra sidan framhölls att ju tätare linjenätet vore, dess 

tillförlitligare måste resultatet av indelningen bli, och man ville nu ha möjligast noggranna 
och varaktiga kartor upprättade med undvikande av onödigt upprepade nymätningar. Även 
framhölls det tätare linjenätets större betydelse från orienteringssynpunkt, speciellt å trakter 
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i Norrland, där endast fåtaliga vägar funnos, Farhågor uttalades tillika att vid förrättningar 
enligt taxa alltid längsta medgivna avstånd av ekonomiska skäl komme att av indelnings- 
förrättaren användas, vilket talade för en snävare begränsning. 

Nuvarande bestämmelse i 1913 års cirkulär, att förrättningsmannen skulle vid skogsindel- 
ningshandlingarnas ingivande lämna förslag å de linjer, som för framtiden borde bibehållas 
och dessa linjer efter planens fastställelse upphuggas, ansågs mindre lycklig, enär härigenom 
orsakades tvenne försäljningar av ett fåtal över" ett 'stort område spridda träd, nämligen först 
försäljning av vid stakningen fällda och senare, kanske ett par eller flera år efteråt, av vid 
renhuggningen avverkade träd. Man enades om att förberörda förslag skulle ingivas ome- 
delbart efter verkställd stakning och nödig upphuggning ske utan avvaktan på planens fast- 
ställelse. I samband härmed ifrågasattes från visst håll, om ej upphuggningen kunde helt 
och hållet slopas, då därmed ofta följde risk av stormfällning och rotryckning, under det att 
från annat håll det upphuggna linjenätets bestående värde underströks. 

Överjägmästare Welander ifrågasatte huruvida icke, då mera enhetliga indelningsgrunder 
nu eftersträvades, även en enhetlig skala å alla skogskartor över rikets allmänna skogar, t. ex. 
I : 10,000, kunde anses lämplig, dock med event. ställvis bibehållande i Norrland av skalan 

I :20,000. Ehuru decimalsystemet medgavs givetvis medföra vissa fördelar, invändes mot för- 
slaget, dels att Norrlandskartorna i I: 10,000-skalan genom sin storlek komme att bliva 
nästan ohanterliga, varförutom Norrlands enformigare markförhållandan med därav följande 
större bestånd endast undantagsvis motiverade användandet av större skala än I:20,000, 
dels att alla äldre mätningar blevo ojämförbara med de nyare och indelning med begag- 
nande av gammal karta hart när omöjlig genom svårigheter med transportering för den med 
småindelningar sysselsatte förrättningsmannen, som ständigt befunne sig på resande fot. 
Planimetrarnas gradering talade likaledes mot skalförändring, varjämte slutligen och viktigast 
domänstyrelsen icke ansågs befogad att ensam föreskriva sådan ändring, utan måste styrelsen 
i så fall först sätta sig i förbindelse med övriga verk, för vilka denna fråga ägde intresse, 
såsom t. ex. lantmäteristyrelsen, ekonomiska kartverket m. fl., för utrönande av huru dessa 

ställde sig till frågan om bibehållande eller avskaffande av nu gängse system. — Av över- 
jägmästare Wallmo förordades ett mera vidsträckt användande av I :20,000-skalan även för 
mellersta Sverige i fråga om större skogar. 

Beträffande kompasslinjernas inbördes avstånd föreslogs en höjning till 100 meters 
maximum i skalan I :8,000, event. efter överjägmästarens eller skogstaxatorns beprövande i 
varje särskilt fall. Härigenom skulle bl. a. en lämpligare taxationsprocent erhållas vid i 
form av regelmässig linjetaxering utförd värdering av skogstillgångarna i samband med 
indelningen. Dock ifrågasattes, huruvida icke, åtminstone i landets södra delar, där bestån- 
den ofta voro söndertrasade, det vore alltför svårt att med I00-metersavståndet få tillförlitliga 
beståndsgränser och i synnerhet tillförlitlig taxering. Särskilt framhölls vikten av att linje- 
avståndet gjordes beroende av beståndens storlek och framför allt täthet samt markbeskaffen- 
heten, 

I skalan 1I:20,000, som ju företrädesvis användes å större ensartade skogar, ansågs det 
stipulerade 200-meters maximiavståndet av flertalet lämna tillräckligt juste resultat, om taxe- 
ringen gjordes med noggrannhet under skogstaxatorns överinseende, vilket även visat sig 
vid företagen kontroll å marken av senast upprättade kartor i Norr- och Västerbotten. Dess- 
utom betonades, hurusom å Norrlandsparker utgifterna i allmänhet och således även indel- 
ningskostnaderna måste rättas efter de från parken inflytande inkomsterna, varvid man ofta 
måste nöja sig med en osäkrare och billigare avfattning än eljest vore önskvärt. Byråchefen 
Örtenblad framhöll hurusom, då man endast hade att välja mellan I : 8,000 skalan med dess 
korta och 1:20,000 skalan med dess långa avfattningsavstånd, det bleve ett alltför stort 
språng, om man använde den ena eller andra skalan å viss trakt, varför övergångsformer 
borde finnas, såsom t. ex. en I :8,000-skala med lättvindigare avfattning och glesare linjenät. 

Vad som vid avfattningen skall å kartan upptagas. 

I fråga om områdens avskiljande genom markgränser framhölls vikten av att förrättnings- 
männen, vilket hittills icke alltid i tillräcklig grad beaktats, å kartorna noggrant inlade de 
försumpade markerna, vilka i synnerhet i Norrland spelade en avsevärd roll. Helst borde 
ett särskilt tabellariskt sammandrag över sådana marker upprättas vid indelningen för erhål- 
lande av statistik i detta hänseende. 

Bestämmelsen i 1913 års cirkulär att skiljaktigheter, vilka under perioden bortfölle, icke 
skulle föranleda beståndsgräns, ansågs tänjbar och svärförståelig. Efter t.ex. en avverkning 
av V och VI åldersklasserna bleve ju ingen skiljaktighet mellan dessa bestånd. Ett förkla- 
rande tillägg, att med denna bestämmelse avsetts t. ex. gränser mellan gallrade och ogall- 
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rade delar av samma bestånd, inblandning av björk, fröträds och överståndares förekomst 
m. m. dylikt, borde därför här göras. 

Härefter upptogs frågan om beståndens arealbegränsning, varvid framhölls olämpligheten 
av exakt angivna siffror. Förutsättningen för beståndsindelningen borde vara att man 
upptoge lämpliga hushållsenheter. Vid avfattning i skalan 1:8,000 t. ex., där nu 60 ars 
minimum vore föreskrivet, kunde det vara av vikt att upptaga små förefintliga blädnings- 
hyggen om !/, har etc. Samtidigt betonades såväl vikten av att undvika plottriga kartor 
som faran av att genom kritiklös beståndssammanslagning skapa värdelösa planer, såsom 
förr stundom varit förhållandet i Norrland vid indelning i alltför stora drag. 

I fråga om drivningsgränser påpekades att detta begrepp icke vore synonymt med vatten- 
delare, enär man understundom tvangs att driva virke över vattendelaren, och uttalades som 
önskemål att främst den verkligen å marken befintliga gränsen, vattendelaren, skulle upptagas å 
kartan, vilket dock måhända tillfyllest läte sig göra genom backstreckning. Drivningsgränsen 
vore, där den icke sammanfölle med vattendelaren, ofta nog variabel allt efter ändringen i flott- 
ledskostnaderna etc., men borde dock såväl upptagas å kartan, som uppgås å marken, enär 
det ju funnes stipulerat att »förrättningsmannen skall i indelningshandlingarna uppgiva huru 
stor del av virkesförrådet, som anses kunna föras till olika flottleder och, där så ske kan, 
till olika distrikt därav.» 

Kartans detaljer. 

Sedan förslag framlagts att endast kompassers norrstreck skulle behöva å kartan angivas, 
enades mötesdeltagarna efter någon diskussion om, att såväl verkligt som kompassens norr- 
streck tarvades å kartan, enär förväxling dem emellan eljest lätt kunde ske. 

Namn- och nummerbeteckningar m. m. ä karta. 

Här påpekades önskvärdheten av att ej endast de hyggen, som förrättningsmannen sub- 
jektivt ansåge sakna återväxt, utan alla föregående periodshyggen försåges med påskriften 
>Hygge», om möjligt med angivande tillika av årtal. 

Gränsers och föremåls utmärkande. 

Jägmästare Jonson framhöll, att användningen av markgränsen ej i praktiken hade blivit 
sådan man tänkt sig, då den ofta använts som gräns t. ex. mellan bonitet II och III men 
endast, vilket här borde markeras, finge utsättas mellan väl skilda marktyper. 

Färgläggningar. 

Den föreskrivna färgbeteckningen av de olika åldersklasserna blev föremål för åtskillig 
kritik, i det att en del mötesdeltagare ansågo, att kartorna härigenom förfulats och, enär 
färgskalan till stor del vore beroende på individuell uppfattning, vore det nära nog omöjligt 
att med säkerhet bedöma viss åldersklass, om ej flera olika åldrar angränsade varandra, 
eller därest endast vissa åldersklasser förekommo å kartan. Under den långvariga diskus- 
sionen om detta ämne framlades åtskilliga förslag till avhjälpande av påstådda missförhållanden. 
Dessa förslag grupperade sig väsentligast kring trenne olika riktlinjer: dels färgernas slo- 
pande och enbart användande av romerska siffror, dels särskiljande av 6 åldersklasser, var- 
vid från nuvarande cirkulär avvikande mera passande färgskala föreslogs, dels slutligen en 
parvis eller annorledes sammanslagning och fördelning av åldersklasserna, varigenom man 
skulle kunna nöja sig med tre å fyra färger eller färgnyanser. Därest genomgående par- 
klassgruppering (40-åriga klasser) komme till användning vore lämpligt överföra motsva- 
rande beteckning å 50-åriga klasser, där sådana användes vid åldersbedömningen i Norr- 
land. Särskilt betonades dock av flera mötesdeltagare vikten av, att de äldre åldersklasserna 
åtskildes var för sig. Aldersklasserna inom grupperna skulle angivas genom påtecknade 
romerska siffror. Beträffande sistnämnda grupperingsförslag voro meningarna delade, huru- 
vida färgnyanssystem eller flerfärgssystem vore att förorda. Det förra systemet medförde 
den fördelen, att olika trädslag kunde markeras med olika färger (så praktiserades bl. a. i 
Tyskland), men invändes häremot, att det funnes få tillfällen, då det vore av vikt att ha 
trädslagen skilda å kartan och detta kunde då ske genom påskrift, varförutom nyansering 
lättare föranledde förväxling. Någon enighet i fråga om färgläggningsprinciperna uppnåddes 
icke, dock uttalade sig samtliga för att kalmark borde bibehållas utan färg samt att ålders- 
klassfärgerna i varje fall borde väljas så, att ju äldre skogen vore, dess mera i ögonen fal- 
lande borde beteckningen vara, varjämte man enades om lämpligheten av, att såväl koncept- som 
renoverad karta (den förra ofärglagd) borde förses med åldersklassiffror, vilka sedan medelst 
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ljuskopiering överfördes på kopiorna och varigenom sålunda dessas färgläggning underlätta- 
des. Slutligen uttalades som önskemål, att domänstyrelsen för vinnande av enhetlighet skulle 
tillhandahålla tillredda färger. 

Allmän beskrivning. 

Mot den i allmänna beskrivningen inryckta grafiska framställningen av åldersklassernas 
areal anmärktes, att denna lämpligen borde utbytas mot en procentuell tablå, varjämte även 
uppgifter om virkesförrådets fördelning på åldersklasser, markens fördelning på bonitets- 
klasser etc. här kunde införas, varemot alla grafiska framställningar borde intagas i särskild 
bilaga. 

Med anledning av föreskriften om, att beträffande kronoparker och andra under skogs- 
statens förvaltning ställda skogar skulle uppgivas till dessa hörande torp och lägenheter, för 
dem bestämda arrendebelopp och husbehovsutsyningar m. m., varnades å ena sidan för hus- 
hållningsplanernas belamrande med onödiga och under perioden variabla siffror, varemot å 
andra sidan framhölls hushållningsplanens så att säga historiska uppgift, i vilket sistnämnda 
avseende planerna t. ex. i Finland voro betydligt mera utvecklade än hos oss. I allmänhet 
ansågos dock de ifrågasatta uppgifterna överflödiga, ehuru husbehovsbeloppet för torp å in- 
synade ecklesiastika boställen likväl ansågs böra införas i planen. 

Block- och skiftesindelning. 

Man enades om att blockets begränsning till 1,000 har i I : 8,000-skalan ofta nog vore 
för snäv för bildandet av lämplig hushållsenhet, varför arealutsträckning med revirförvalta- 
rens medgivande borde kunna ske. Tillika erinrades att storleksbestämningen hellre borde 
bindas till den mer eller mindre intensiva hushållningen än som nu till skalan. 

I fråga om skiftesindelningens vara eller icke vara utspann sig en livlig diskussion. Som 
skäl för densammas bibehållande anfördes bl. a. skiftenas stora betydelse från orienterings- 
synpunkt och för inventeringskontroll, då skiftesläggningen på vissa trakter trängt så in i 
det allmänna medvetandet, att man hade stor nytta att kunna hänvisa till dessa med upp- 
givande av deras gängse namn. Skiftesläggningen borde dock i möjligaste mån ansluta sig 
till naturliga gränser och ej schablonmässigt ske efter parallellerna. Sin största betydelse 
hade emellertid skiftena från bokföringssynpunkt; blocket vore nämligen för stort, beståndet 
för litet som bokföringsenhet och dess 'gränser för vaga. Som skäl åter för skiftenas slo- 
pande anfördes bl. a. att beståndsbeteckningen genom angivande av block, skifte och av- 
delning bleve onödigt invecklad med ty åtföljande minskad överskådlighet, varförutom areal- 
uppgift för de av skifteslinjer genomskurna bestånden måste sammanföras från två eller flera 
skiften. Häremot invändes att samma sifferserie kunde fortgå över flera skiften utan sär- 
skild nedsummering för vart och ett av dessa. Vidare ansågs skiftesindelningen kunna locka 
till schablonmässig behandling av skogen skifte för skifte. Vad ovan anförda orienterings- 
skäl beträffade, kunde lika väl angivas mellan vilka numrerade paralleller t. ex. ett visst 
virkesparti vore till finnandes. 

Överjägmästare Wallmo föreslog skiftenas ersättande med på så sätt bildade bokförings- 
områden, att samtidigt med indelningen en sammanslagning av närliggande bestånd av en 
artad bonitet och med fasta (naturliga eller röslagda) yttergränser gjordes. Hela detta bok- 
föringskomplex skulle betecknas med en siffra, t. ex. 3, och de särskilda bestånden sedan 
tillsvidare underrubriceras 3 a, 3 b, 3 c o. s. v.; allteftersom dessa underavdelningar genom 
avverkning m. m. Ööverginge i varandra, komme underrubriceringen att bortfalla, så att till 
slut endast återstode en enhetlig avd. 3. Även om ett bokföringssystem av sådan art icke 
från början kunde tillämpas generellt utan endast provytor anläggas i något så när normalt 
beväxta och ej alltför illa behandlade bestånd, borde likväl materialet så att säga vid indel- 
ningen ordnas på förhand, så att man framdeles, när man så önskade, kunde göra ekono- 
miskt överslag över varje avdelning för sig, ty varje avdelning krävde nog sin särskilda 
behandling och bl. a. även sin särskilda omloppstid. 

Mot detta förslag invändes, att det vore omöjligt att frigöra sig från alla impediment 
inom dessa beståndsgrupper, varjämte tvivelsmål uttalades om möjligheten av att till bok- 
föringsenheten endast hänföra ensartad mark. Områdena fingo nämligen icke tagas för små, 
om bokföring i större skala skulle kunna införas. Alltså närmade sig förslaget skiftesindel- 
ningen, om det än icke täckte detta begrepp. En dylik bonitetssammanslagning kunde dess- 
utom ske även inom skiftet, varjämte man borde beakta att de skilda boniteterna lika väl 

denna metod förutan kunde givas den behandling, de var för sig krävde, med ledning av 
bonitetssammandragen. Domänstyrelsen skulle emellertid såvitt möjligt föranstalta om upp- 
rättandet av försöksplaner i enlighet med överjägmästare Wallmos förslag. 
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Beståndsbeskrivning. 

Läge, jordmån och fuktighetsförhållanden. 
Det ifrågasattes, om icke ovanstående tredelning i skilda kolumner å beståndsbeskriv- 

ningsblanketten borde, delvis av utrymmesskäl, ersättas med en kolumn för uttryckande av 
en mera allmän karaktär av mark och bestånd, men uttalades samtidigt farhåga för att ett 
borttagande av kolumnindelningen skulle vålla ofullständiga uppgifter. 

i 
Bonitet. 

Frågan om markbonitering hade redan vid föregående års överjägmästaremöte utförligt 
diskuterats (se referat i denna tidskrifts marshäfte 1914 sid. 247—248). Nu framhölls, 
hurusom de av jägmästare Jonson i den uti Skogsvärdsföreningens Tidskrift år 1913 intagna 
uppsatsen i ämnet uttalade principer i stort sett vid senare indelningar följts och befun- 
nits tillfredsställande och tydliga. Resultatet av uppsatsen syntes vara att bonitetsklasserna 
nu blivit upptagna med större variationer än förut. Några smärre ändringar i cirkulärets 
ordalydelse föreslogos därefter. Bl. a. ansågs ordet »fjällskogsmarker» vilseledande: till 
bonitet IX borde föras marker, vilka till följd av nordlig belägenhet eller höjd över havet 

, 

icke kunde producera slutna bestånd. 

Ålder. 
Överjägmästare Welander önskade, att den i Norrland så vanligt förekommande 2-åldriga 

beståndsformen skulle särskilt omnämnas. Vid denna typ borde beståndet hänföras till den 
yngre åldersklassen, alltså till underbeståndets ålder. Häremot invändes att, därest man t. ex. 
hade en stor kubikmassa övermogen skog i en ungskog, vore det ej mer än rättvist, om en 
del av marken redovisades såsom bärande gammal skog. Gällde det däremot överståndare 
följdes redan nu föreslagna principer. 

Slutenhetsgrad. 

Direktör Wahlgren påpekade, att en sammanblandning syntes hava skett i cirkuläret mellan 
begreppen virkesproducerande och värdeproducerande. Ett bestånd kunde nämligen icke 
rimligtvis hava större slutenhet än att ståndortens virkesproducerande förmåga utnyttjades 
och dock talades om överslutenhetsbeteckningar. Generaldirektören ansåg att, ehuruväl pro- 
duktionsförmågan icke kunde utnyttjas i högre grad än I,o, detta I1,o RR kunde te sig på 
helt olika sätt, och att uppdela denna siffra i t.ex. I a, I b, I C 0. s. v., därest man ville 
frångå nuvarande beteckningar, kunde icke vara FÄRG RS Det vore av stor 
praktisk betydelse att olika grader av överslutenhet kunde betecknas, enär indelningsförrät- 
taren därav bleve uppmärksamgjord på att söka undvika det hittills mycket vanliga felet att 
beteckna överslutenhet med 1,0, mindre överslutenhet med 0,9 o. s. Vv., så att t. ex. 0,9 och 

0,3 komme att beteckna olika grader av I1,o, i stället för vad de skulle beteckna, varigenom 

hela skalan bleve snedvriden. Av den vidlyftiga diskussionen syntes framgå att man i all- 
mänhet var benägen för ett bibehållande av den nuvarande slutenhetsdefinitionen, enär den- 
samma, enligt vad jägmästare Jonson påvisade, vore den under alla förhållanden allmängilti- 

gaste. Överslutenhetssiffrorna kunde däremot slopas, helst som även siffrorna under I,o 

kunde 1 sig innesluta ett starkt behov av gallring, varför ett annat mera uttrycksfullt system 
vore önskvärt. Åtskilliga sådana framlades och uttalade sig mötesdeltagarna allmänt för ett 
av byråchefen frih. Hermelin väckt förslag om slutenhetssiffrornas understrykning. Beteck- 
ningen 0,6 t. ex. skulle sålunda hänvisa på ett tämligen luckigt bestånd med stort behov 

av gallring i grupperna. 

Allmänt tillstånd. 

Beträffande lämpligheten av nuvarande bokstavsbeteckning varnades för att för mycket 
använda systemet att uttrycka allting i siffror och bokstäver. Det allmänna tillståndet borde 
i stället kortfattat angivas i beståndsbeskrivningens anteckningskolumn. Bokstäverna inne 
slöte dessutom i sig så olika betydelser — röta, kvistighet etc. — att konsekvensen eljest 
fordrade ett användande av skilda bokstäver för dessa skilda begrepp. För bokstävernas 
bibehållande talade dock den bättre ledning för ögat dessa gåvo vid en hastig: överblick. 
Lyckligaste lösningen vore kanske därför att kombinera båda dessa metoder, varvid dock en 
i ord uttryckt beskrivning icke ansågs behöva göras i fråga om alla normala typer, d. v. s. 
B-, Ba- och Be-typer, utan endast i fråga om särskilt anmärkningsvärda bestånd och då kort- 
fattat, t. ex. C trasigt, C rötskadat, C spärrvuxet, C krokvuxet o. s. v. 
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f Virkesförråd. 

Bestämmelsen att trecentimetersklasserna skulle kuberas efter det mitt i klassen liggande 
hela talet framhölls verka något annorlunda än vid hittills använd kubering, då man be- 
tjänat sig av tvåcentimetersklasser och kuberat enligt det lägre centimetertalet. Medeldia- 
metern i t. ex. klassen S—I10 cm. komme att ligga vid ungefär 9!/, cm. med någon varia- 
tion, beroende på frekvensen i de olika dimensionerna, När man nu kuberade efter 9 cm. 
komme alltså en avrundning nedåt på c:a '/, cm. att äga rum mot på I cm. förut. För 
högt resultat torde i varje fall ej behöva befaras. Då de flesta mätningsfel ginge i positiv 
riktning vore fördelaktigt med en liten avrundning nedåt. 

Överjägmästare Welander förfäktade åldersbestämningens absoluta nödvändighet. Det vore 
icke tillräckligt att uppdela skogen i enbart mogenhetsklasser, utan fröträd och värdefullare 
överståndare, eller, vid utpräglad tvååldrig beståndsform, överbeståndet borde med angivande 
av ålder redovisas på särskild rad i beståndsbeskrivningen. Enligt nuvarande metod skulle 
visserligen förrättningsmannen ur mogenhetsklasserna i ålderssammandragen bilda ålders- 
klasser, men man kunde dock icke nu erhålla tillförlitliga kubikmassor vid varje ålder. Det 

vore nödvändigt att få fram skogens åldersvisa fördelning även inom den stora gruppen 
»övermogen skog», ty denna vore ingalunda en likformig massa. 

Jägmästare Jonson åter ansåg, att åldern som mätare på mogenheten endast vore ett sub- 

stitut. Ett ungbestånd kunde visserligen alltid sägas vara omoget, men vid den kritiska 
åldern vore ej längre åldersuppgiften allena utslagsgivande, utan fastmer skogens allmänna 
habitus, och gällde detta speciellt vid långa omloppstider. Aldersstatistiken finge icke över- 
skattas, utan en fördelning i mogenhetsklasser vore ofta att föredraga och i blädningsskogen 
nära nog nödvändig. Så länge man i Norrland arbetade med så dåliga tillväxtförhållanden, 
att man måste vänta på skörden ofta 200 å 300 år, kunde det ej vara stor idé att söka 
bestämma på 20 år när, när skogen kunde avsättas. Visserligen kunde det konstateras, att 
skogen bäst kunde avverkas vid en viss medelålder, men vissa träd eller bestånd kunde också 
vara mogna långt tidigare än denna ålder eller stundom först långt senare. 

Åldersklassfördelningen vore dessutom i vissa fall praktiskt outförbar, i det man saknade 
varje möjlighet att avfatta alla åldersgränser, varför det heterogena beståndsmaterial, man 
vid indelningen erhölle, ofta bättre kunde uppdelas i mogenhetsklasser. 

Överjägmästare Welander varnade för alltför stor stränghet vid bedömandet av Norrlands 
avsättningsförhållanden som dåliga. Speciellt gällde detta vid indelningsplaners upprättande, 
då man icke alltid finge gå ut från förhandenvarande avsättningsförhållanden, utan därest 
dessa, som ofta vore fallet, hade all utsikt att snart bättras, finge man vid indelningen an- 
vända intensivare metoder. Vad åter det heterogena beståndsmaterialet beträffade, höll över- 
jägmästare Welander före, att Norrlands skogar voro tämligen likåldriga, under det att andra 
mötesdeltagare ansågo dem såsom mycket olikåldriga, och just på denna olika grunduppfatt- 
ning syntes den långvariga diskussionen hava uppbyggts. 

Vidare framhölls under diskussionen inkonsekvensen i det s. k. Norrlandscirkulärets be- 
stämmelser, att spridda, skadade eller mera övermogna träd, som icke med gott ekonomiskt 
resultat kunde avverkas enbart för sig, skulle hänföras till den avverkningsmogna, friska 
skogen, detta uppenbarligen för att få ned den slutsumma skog, som kunde ekonomiskt till- 
godogöras. Statistiken bleve dock härigenom missvisande, ty å ett skogbeväxt lågfjäll t. ex. 
där man på grund av fjällgränsens befarade nedgående ej vågade avverka, skulle sålunda 
all skog prickas som frisk, ehuru den kanske i verkligheten vore genomgående starkt röt- 
skadad. Bestämmelsen borde därför borttagas och utbytas mot föreskrift, att anteckning skulle 
göras, om hinder för avverkningen förelåge. 

Ett framkastat förslag om att mogen skog naturligast borde definieras som skog av minst 
omloppstidens ålder, bemöttes därmed att även om den stipulerade ?/,-gränsen måhända 
icke vore lämpligast — den översta gränsen (d. v. s. = omloppstiden) dock icke borde"an- 
vändas utan en ålder något under denna, enär man väl förr eller senare skulle komma där- 
hän, att skog äldre än omloppstiden i normala fall icke förefunnes. Det vore också av vikt 
att klassificera, vad som hörde till för- och huvud- eller slutavverkning och då syntes nu- 
varande gräns väl avvägd. 

Provtrad: 

Provträdstagandet vore enligt nuvarande metod förenat med vissa teoretiska olägenheter. 
I glesa bestånd finge man nu lika många provträd pr har som i tätslutna, varför bl. a. ålders- 
statistiken för skogen i sin helhet bleve bristfällig, om den stöddes på provträden. Teoretiskt 
lämpligare vore den vid WVärmlandstaxeringen använda metoden att taga vart n:te träd till 
provträd, men då denna metod hade den npaekdelen, att det vore svårt att hålla reda på 
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trädens nummerföljd i olika diameterklasser, föreslogs utläggandet av smärre cirkelprovytor 
med vissa mellanrum, t. ex. på var I1,000:de meter. Man kunde då göra ett uppehåll i 

taxeringen och låta hantlangarna samtidigt borra ett flertal träd, vilket ju vore bättre än att 
som nu nödgas hejda sig var 100:de meter för ett enda träd. Härigenom skulle man även 
få ett mera åldersvis procentuellt riktigt uttagande av träden. Även väcktes förslag att borr- 
spånsförteckningarna skulle upptaga ej allenast diameter, ålder och bredd på de 10 sista 

ärsringarna utan även bredden på varje I10-tal årsringar räknade från centrum och utåt, 
varigenom ett för vidare bearbetning dugande material skulle åstadkommas. Dock ställde 
man sig tveksam, huruvida denna vidlyftigare förteckning, ehuru onekligen i sig själv värde- 
full, gåve tillräcklig valuta för det ökade arbetet. 

Hushållningsplan. 

Omloppstid. 

Först framhölls vikten av att i cirkuläret i varje särskilt fall tydligt angåves, huruvida 
med ordet” omloppstid avsåges enbart växttid eller växttid inklusive normal föryngringstid, 
enär misstolkning eljest lätt uppstode. Den i 1913 års cirkulär givna definitionen å om- 
loppstiden, att denna skulle så bestämmas, att man erhölle »högsta möjliga uthålliga netto- 
avkastning 1 penningar pr år och har, därvid således skogsbrukets räntabilitet skall beaktas» 
blev föremål för kritik, i det att för- och eftersatserna här ansågos avse helt olika mot var- 
andra stridande principer: skogsränte- och räntabilitetsprinciperna. 

I samband härmed ingick man något på räntabilitetsfrågan, varvid jägmästare Jonson när- 
mare belyste denna och sin ståndpunkt härutinnan. Främst gällde frågan, i vilken mån 
hänsyn skulle tagas till det kapital, som utgjorde skogsbrukets produktionsfond. Vi hade 
kanske i Sverige t. ex. 10 2 dålig skog, som kunde uttagas utan att tillväxten på det kvar- 
varande virkesförrådet bleve mindre än tillväxten förut på hela det orörda kapitalet. Ingen 
torde väl heller bestrida det förmånliga i ett sådant uttag, vilket ju medförde förbättrad 
räntabilitet. Om uttaget komme att medföra nedsatt tillväxt, bleve dock meningarna genast 
delade mellan anhängare av högsta avkastningsteorien och dem, som jämväl önskade ränta- 
bilitet, . bland vilka senare dock flera olika riktningar förefunnes. Själv hade jägmästare 
Jonson så småningom nått en deciderad uppfattning i frågan, nämligen att man för svenskt 
skogsbruk som mål borde sätta strävan efter högsta möjliga uthålliga nettoinkomst med 
samtidig skälig förräntning av det engagerade skogskapitalet. För att erhålla jämförelse 
mellan produktionsfonden och de erhållna resultaten (inkomsterna) fordrades således, att till- 
gångarna i skogen inventerades med vissa mellanrum och uppskattades i penningar. Dessa 
nu uttalade åsikter återfunnos även i åtskilliga utländska indelningsbestämmelser, för vilka 

redogjordes. 
Förslag väcktes att — därest icke saken hänskötes till vederbörande taxator eller över- 

jägmästare — domänstyrelsen måtte angiva de omloppstider, som finge användas å olika trakter 
till följd av olika avsättningsförhållanden m. m., så att någon utgångspunkt funnes för in- 
delningsförrättarna. Sådan anvisning ansågs emellertid böra ske å ort och ställe, Planerna 
skulle ju ändock underställas domänstyrelsens prövning, och det hade därvid flera gånger 
inträffat, att styrelsen ansett sig böra ändra föreslagen omloppstid. Möjligen skulle styrelsen 
kunna angiva en viss räntefot, vilken dock givetvis av flera skäl ej kunde bli så hög som 
vanlig bankränta, men man finge ju också räkna med en ej obetydlig värdeökningsprocent. 
Generaldirektören angav därefter några siffror för de sista årtiondena, vilka utvisade en stor- 
artad värdestegring, även om man toge penningevärdets fall i tillbörligt beaktande. 

Avverkningsberäkning. 

Jägmästare Jonson inledde frågan om avverkningsberäkningen med att referera några av 
de synpunkter, som framlagts i det av direktören och lärarna vid Skogsinstitutet utarbetade 
indelningsförslaget. Några av de i detta cirkulär under rubriken »Avverkning» föreslagna 
bestämmelser ansåg dock talaren själv kunna tarva någon omarbetning. 

På den extra avverkningen hade en ny definition lämnats. Hit skulle endast hänföras 
virke, som kunde uttagas SR impediment, inägor och annan till skogsbörd ej avsedd mark 
samt sådana vindfällen och torra träd, vilka samlats under en längre tidsperiod och hittills 
ansetts värdelösa, men på grund av inträffade bättre avsättningsförhållanden på en gång 
kunde tillgodogöras. Å ecklesiastika skogar — men endast där — måste dessutom till extra 
avverkning hänföras berednings- och rensningsvirke så länge gällande skogsordning stad- 

gade därom. 
Den ordinarie avverkningen hade i förslaget särskilts i tvenne grupper, nämligen huvud- 
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avverkning och föravverkning. Till huvudavverkningen räknades utbytet av sådan skog, 

som vid uttagandet uppnått en ålder av minst tre fjärdedelar av den bestämda omloppstiden, 

d. v. s. mogen och övermogen skog, varemot till föravverkningen räknades det virke, som 

gallringsvis uttoges av yngre åldrar. Huvudavverkningen kunde sålunda till sitt belopp 

fixeras under det att föravverkningarna endast bleve förslagsbelopp. 
Vid beräknandet av kuvudavverkningen hade man frångått arealmetoden och övergått till 

förrådsmetod, varför även en högre taxationsprocent än hittills föreslagits. Därest tränade 
och erfarna taxatorer funnes i tillräcklig mängd, vore det givetvis bäst att icke i cirkuläret 
stipulera någon norm, efter vilken avverkningsbeloppet skulle beräknas, men många indel- 
ningsförrättare ägde icke den mogenhet, att de kunde självständigt bedöma storleken av 
detta belopp utan behövde en grund att gå ut ifrån, och hade därför följande förrådsformel 
föreslagits. 

a: 4 Xx kubikmassan överm. o. mogen skog + 2 x kubikmassan yngre skog 
A > — - - — —"  X2S+—= 

normala omloppstiden. 

Den övermogna och mogna skogen inginge således i denna formel med dubbelt så stort 
belopp som den tillväxande skogen, varför avverkningen komme att stegras mera, ju mer gammal 
skog som funnes å indelningstrakten. Konstanten 0,66 behövde dock eventuellt ruckas (höjas), 
beroende på att i huvudavverkningens belopp även inginge ljushuggnings- och gallringsvirke 
av högre ålder än ?/, av omloppstiden, Denna formel skulle dock endast vara en hjälp- 
formel, varför förrättningsmannen skulle äga rätt att med angivande av motiv föreslå nödig 
modifikation, därest det enligt formeln beräknade avverkningsbeloppet på grund av skogens 
tillstånd påtagligen avveke från vad, som för skogens ändamålsenliga utnyttjande eller för 
tillgodoseende av dess framtida utveckling ansåges lämpligt. : 

Emellertid kunde det inträffa, att på vissa Norrlandsskogar med dåliga avsättningsförhål- 
landen icke alla dimensioner av det uppskattade avverkningsmogna virkeskapitalet kunde 
tillgodogöras, och borde då utredning ske över minsta avsättningsbara dimension vid bröst- 
höjd samt över den procent av kubikmassan, varmed sådan undermålig skog förekomme i 
de två äldsta mogenhetsklasserna, varefter huvudavverkningens enligt formeln funna :belopp 
minskades med lika många procent, och skulle sålunda icke hittills brukliga metod att minska 
hela virkesförrådet med den oavsättningsbara delen därav vidare komma till användning. Dess- 
utom skulle förrättningsmannen i planen avgiva förslag om, huruvida detta undermåliga, icke 
utvecklingsbara virke borde få kvarstå i avvaktan på bättre avsättningsförhållanden eller 
kullfällas för beredande av plats för föryngringen. I Skogsinstitutets senaste planer hade 
detta virke upptagits som ett event. avverkningstillägg, därest förbättrade avsättningsförhål- 
landen under perioden inträdde. 

Förslaget att båda de högsta mogenhetsklasserna skulle ingå i formeln vore måhända 
mindre väl funnet, och så tillämpades icke heller nu vid Skogsinstitutet. Där kalkylerade 
man först och främst med en viss förlustprocent av den övermogna skogen (ej avsättnings- 
bara dimensioner, alltför spridda träd o. d.) och vidare medtogs i själva avverkningsberäk- 
ningen endast den mogna skogen. Uttagandet av den övermogna och skadade skogen be- 

stämdes genom kalkyler på fri hand. 
skogar, där huvudavverkningen komme att uttagas genom trakthuggning, beräknades 

trakthyggesytan på så sätt, att det därå vid indelningstillfället befintliga virkesförrådet med 
tillägg av full löpande tillväxt intill mitten av avverkningsperioden men med avdrag för vid 
periodens slut event. kvarstående fröträd bleve lika med det till trakthuggning under hela 
perioden föreslagna beloppet. 

Angående hyvggesutsättningen hade bl. a. föreslagits att, för ernående av möjligast lika 
virkesavkastning för varje årshygge, kubikmassan å hela hyggestrakten först fördelades i två 
sådana delar att massan, som skulle avverkas under första hälften av den 20-åriga indelnings- 
perioden jämte 5 års tillväxt härå bleve lika med massan under andra hälften jämte 15 års 
tillväxt. 

I fråga om föravverkningarna stipulerades i förslaget följande: 
»Då i den för huvudavverkningens beräknande använda formeln intet uttryck erhålles för 

det virkesbelopp, som i normala fall bör uttagas genom gallring i bestånd av lägre ålder 
än ?/, av omloppstiden, har förrättningsmannen att, där skogen till övervägande del är sam- 
mansatt av mera likåldriga bestånd, upprätta särskilt förslag dels över arealen av de avdel- 
ningar, som under perioden böra övergås med föravverkningar, dels ock över lämpligaste 
tiden för dess verkställande samt den virkesmassa, som genom desamma beräknas utfalla. 
Gallringsbeloppens storlek bör i gallringsfärdiga bestånd huvudsakligen grunda sig på vid 
taxeringen gjorda provuppskattningar, medan för bestånd, som först senare bliva i behov av 
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gallring, det sannolika utbytet föreslås med ledning av erfarenhet om vad som under lik- 
nande förhållanden kunnat uttagas. 

I gallringsförslaget fördelas bestånden lämpligen på två serier, varvid till den första föras 
sådana, från vilka värdefullare sortiment utfalla, medan till den andra föras bestånd med 
mindervärdigt utbyte. 

Inom vardera serien ordnas bestånden i femåriga grupper allt efter den tidpunkt under 
vilken gallringen förutsättes böra ske, och skall sålunda arealen av de bestånd, som föreslås 
till upprepad gallring, i förslaget införas lika många gånger, som gallring bör företagas. 
Gallringsförslaget skall summeras på sådant sätt, att därav tydligt framgår, dels huru stor 
areal, som i medeltal årligen bör genomgås av gallringar för att dessa skola medhinnas 
under perioden, dels ock den beräknade årliga kubikmassan av gallringarna, vilken senare 
siffra dock är att anse som ungefärlig och endast avsedd till ledning för bedömande av 
skogens avkastningsförmåga. 

A skogar eller hyggesföljder, där bestånden till övervägande grad äro av utpräglad olik- 
åldrig typ, så att ett särskiljande av huvud- och föravverkningar svårligen låter sig utföras, 
kan avverkningsförslaget upprättas gemensamt, dock med angivande av den virkesmängd, 
som inom varje föreslagen avdelning väntas utfalla av de vid taxeringen särskilda mogen- 
hetsklasserna. Även här bör den väntade skörden ur »utvecklingsbara» åldersgrupper ingå 
som ett tillägg till den genom formeln erhållna avkastningen av mogen och övermogen skog, 
och beräknas dess mängd enligt i skogen gjorda anteckningar, grundade på provuppskatt- 
ning eller okulärt bedömande.» 

Den härefter vidtagande diskussionen anknöt sig förnämligast till frågan om en avverk- 
ningsformels berättigande över huvud och i så fall vilken. Med ledning av jägmästare Jon- 
sons i Norrlandstidskriften publicerade uppsats om avverkningsberäkning, hade däri angivna 
förrådsformel kommit till användning vid Norrlandstaxeringarna och hade till synes goda 
förutsättningar, då den toge hänsyn till olika mogenhetsgrader och gåve ett större belopp 
ju mer mogen skog funnes i förrådet. I fråga om Norrlands övermogna skogar, som måste 
realiseras, så snart förhållandena i övrigt så medgåve, bleve resultatet dock icke tillräckligt 
högt, varför man i regel i avverkningsberäkningen medtagit endast de två lägre mogenhets- 
klasserna och delat upp den övermogna skogen till uttagande på 10 å 20 år, stundom när 
förrådet av övermogen skog vore mycket stort upp mot 30 år, detta senare för att undvika 
allt för stor nedsättning av virkeskapitalet samt med hänsyn till föryngringssvårigheter; och 
skulle detta uttagande ske med besparing å den mogna men friska skogen. 

Åtskilliga ställde sig dock tveksamma inför frågan om fastställelse av viss formel, vilken 
kunde inverka så, att förrättningsmannen beräknade avverkningsbeloppet alltför schablon- 
mässigt utan tillräcklig omtanke och resonemang. Man finge dessutom hoppas, att revir- 
förvaltarna komme att ägna mera tid och intresse åt indelningsplanernas granskning än förut, 
och vidare borde förrättningsmannen tvingas att i planen lämna så mycket uppgifter till kon- 
troll, att hans omdöme ej finge allt för stort spelrum. 

Överjägmästare Wallmo föreslog att i stället för hänvisning till formel i cirkuläret borde 
föreskrivas, att förrättningsmannen vid avverkningsbeloppets bedömande skulle iakttaga: 

att söka klargöra de normala virkesförråden för varje åldersklass på olika boniteter, 
att bestämma omloppstiden, 
att för varje åldersklass föreslå avverkningsbelopp med hänsyn till att”så småningom 

reglera virkesförrådet till det normala samt slutligen 
att, beträffande skog över omloppstidens ålder, motivera inom vilken tidsperiod detta 

kapital borde uttagas. 
Sedan överjägmästare Welander uttalat sig för lämpligheten av, att vid avverkningsberäk- 

ningens upprättande hänsyn borde tagas till angränsande skogars tillstånd i övrigt, varige- 
nom den mogna skogen skulle kunna tidigare tillgodogöras med motsvarande besparing av 
friskare skog, uppstod meningsutbyte, huruvida dvlik bestämmelse om jämkning borde in- 
tagas i indelningsplanen eller i föreskrifterna angående upprättandet av utsyningsförslagen. 
Härvid framhölls bl. a. svårigheten att, när en indelning av närliggande skogar kanske 
krävde ett 10-tal år, i indelningsplanen taga hänsyn till virkesförråd, som man icke kände, 
varförutom det icke skulle te sig fördelaktigt att i själva planen Höresla en avverknings- 
minskning. Om jämkningarna, vilka naturligen komme att avse huvudavverkningarna, då 
gallringar o. d. icke kunde eftersättas, årligen bestämdes i utsyningsförslagen vore detta 
mera tilltalande, än att man för hela perioden klavband sig av en bestämmelse i den fast- 
ställda planen, ty till följd av ändrade avsättningsförhållanden m. m. kunde man vilja flytta 

det större uttaget från en skog till en annan. 
Jägmästare Jonson ansåg, att mycket skulle kunna vinnas, om i indelningsförordnandet 
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påpekades, att hänsyn borde tagas till att flera skogar skulle sammanslås till en gemensam 
plan, därest de var för sig voro för små och onormala att läggas till grund för en avverk- 
ningsberäkning. På så sätt finge mah gemensamma bokförings- och avverkningsområden, 
och indelningen komme närmast att motsvara en större blockindelning. 

I fråga om gallringsbestämmelsen betonade överjägmästare Wallmo vikten av, att förrätt- 
ningsmannen vid upprättande av förslag till gallring observerade, att förslaget borde omfatta 
hela indelningsperioden och utfallande ”kubikmassor beräknas med hänsyn därtill. 

Övriga frågor behandlade i samband med diskussionen om det nya indel- 
ningscirkuläret. 

Värdering och inventering av skogstillgängarna. 

Såväl i samband med diskussionen om kompasslinjernas inbördes avstånd som räntabili- 

teten hade denna fråga redan berörts. Nu betonades ytterligare det starka behovet av en 
värdesättning av mark och virkesförråd å under skogsstatens vård och förvaltning ställda 
skogar, vilken värdering givetvis bäst kunde ske i samband med den vid skogsindelning 
skeende inventeringen av skogens tillgångar. De därvid funna värdena voro av betydelse, 
dels för att skänka en överblick över skogsbrukets räntabilitet och för att kontrollera i vad 
mån skogens värde fluktuerat genom den under perioden tillämpade skogspolitiken, dels 
emedan de kunde förutsättas verka sporrande på skogspersonalens tillgodoseende av de eko- 
nomiska kraven. 

Angående sättet för en sådan värderings lämpliga utförande voro åsikterna delade. Jäg- 
mästare Jonson ansåg, att det uppskattade värdet icke borde bli ett saluvärde, vilket vore 

svårt att i detalj motivera, utan ett bokföringsvärde att läggas till grund för en räntabilitets- 
kalkyl. Skogarnas värde skulle vid inventeringen beräknas i summa tillgångar. Härvid 
finge man först ett markvärde,; och borde av domänstyrelsen angivas vissa grunder för dettas 
beräknande med hänsyn till olika boniteter och avsättningsförhållanden. Till detta så er- 
hållna värde komme sedan virkesförrådets värde beräknat efter sortimentssammansättning. 
Beträffande värderingens utförande förordades dess baserande på vid skogsindelningen vunna 
resultat. Därvid finge man sortimentsuppgifter och kunde vid inventeringarna konstatera 
förändringarna i sortimentens fördelning. Ungskogarnas värde beräknades bäst genom in- 
terpolation mellan kulturkostnaden och det t. ex. 50-åriga beståndéts värde. Värdet å dessa 
summa tillgångar bleve sålunda icke dugligt som grund för skattläggningen utan endast 
ett bruttovärde eller en mätare av produktionsfondens storlek, enär allmänna omkostnader 
o. d. icke fråndrogos vid beräkningen, beroende på svårigheterna att beräkna dessa kostna- 
ders kapitalvärde. Man borde nämligen icke binda sig vid viss räntefot vid beräkning av 
kapitalet, som sedan skulle användas för kontroll på vilken (annan) procent, som i praktiken 
uppnåddes. 

Lämpligheten av att utgå från ett bruttovärde som bokföringsvärde betvivlades av andra 
talare, åtminstone vad beträffade vårt land, där egendomarna ofta nog utgjorde en handels- 

vara, som ständigt och jämt växlade ägare. Både riksdag och allmänhet hade nu börjat 
syssla med tanken på våra statsskogars värde, och även från denna synpunkt vore det mindre 
lyckligt att upptaga ett bokföringsvärde som ej sammanfölle med saluvärdet. Dessutom fram- 
hölls faran för övertaxering av utskylderna genom ett bokfört bruttovärde. Till undvikande 
av sist antydda olägenhet väcktes förslag, att man skulle helt frångå penningevärdet och 
röra sig med indextal och då beräkna sortimenten efter löpmeter eller på annat sätt. Att 
beräkna det verkliga rånettot på dessa sortiment ansågs emellertid alltför svårt, varförutom 
man på detta sätt icke finge något uttryck för dyrhetstillväxten, och slutligen ansågs att ett 
penningevärde vore ägnat att i högre grad sporra förvaltningens intresse. 

Indelningsplanernas tillämpningstid, 

Som viktig för statens skogar framhölls frågan om 10-åriga hushållningsplaner, eller, 
därest 20-åriga indelningsplaner ansågos böra bibehållas, 10-åriga avverkningsberäkningar 
och vart tionde år skeende inventering för utrönande av skogsskötselns resultat. Dock 
påvisades svårigheterna att f. n. realisera detta önskemål, då förslaget för sitt utförande 
kräfde betydligt större arbetskrafter än som nu funnes att tillgå. Redan till nu pågående 
indelningar visade sig den tillgängliga arbetskraften otillräcklig. 

ÅArbetskartor och utdrag ur hushållningsplaner. 

Som önskemål uttalades att genom domänstyrelsen för varje skog tillhandahölle arbets- 
kartor i nedtransporterad skala och upplystes, att dylik nedtransportering för rimlig kostnad 
kunde ske på fotografisk väg, ehuru kanske ej fullt tillförlitligt med hänsyn till skalan men 
dock tillräckligt exakt för arbetskartor. 

34 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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I samband härmed framhölls äfven önskvärdheten av förkortade beståndsbeskrivningar i 
fickformat för utebruk eller att hushållningsplaner i förkortad form, utdrag ur vissa bilagor, 
skulle göras tillgängliga för kronojägarna till ledning vid deras arbeten. Hittills hade myc- 
ket skrivarbete förorsakats dem genom att de själva fingo taga nödiga avskrifter ur pla- 
nerna. 

II. Användande av andra mått än metriska vid virkeshandel och 
trävarurörelse. 

Ovanstående fråga upptogs till behandling, enär en viss revirförvaltare av justeraren i 
orten anmälts till åtal, emedan han för kronans räkning genom annons till försäljning utbju- 
dit virke efter engelskt mått, hvilket vore stridande mot $ 56 i förordningen om mått och 
vikt den 9 oktober 1885, där det föreskrefves, att endast det metriska mått- och viktsyste- 
met finge från den I januari 1889 användas i kronans räkenskaper och förhandlingar. 
Kungl, Maj:t hade nu i avgiven proposition till riksdagen föreslagit att vid virkeshandel och 
trävarurörelse tills vidare måtte få användas mätningsredskap, som voro justerade efter an- 
nat mått än det metriska, varefter riksdagen anmält, att den funnit sig böra lämna det i före- 
varande proposition begärda medgivandet. Kungl, Maj:t hade därefter remitterat ärendet till 
mynt- och justeringsverket för avgivande av förslagsbestämmelser, varefter detta verk anhål- 
lit om domänstyrelsens yttrande och styrelsen ville nu därför höra överjägmästarnas mening 
i frågan. I tidigare på anmodan af justitiekanslersämbetet avgivet utlåtande, hade domän- 
styrelsen framhållit att, om vid virkeshandel andra mått än nu brukliga skulle tvångsvis an- 
vändas, därigenom skulle uppkomma mycken oreda och många olägenheter, för att icke säga 
vådor, af praktisk-ekonomisk art, med hänsyn till den oerhört stora betydelse trävaruhan- 

teringen hade ur national-ekonomisk synpunkt. 
Diskussionen rörde sig närmast om de mått, som vore för trävarurörelsen nödvändiga. 

Hit räknades utom metermåttet först och främst engelskt mått och vidare det danska måttet, 
vilket bl. a. hade användning vid försäljning av sparrar i Norrland. Beträffande det gamla 
svenska måttet voro meningarna delade, men ansågs i allmänhet, att enär ännu gällande 
avverkningskontrakt funnes grundade på detta mått, i den nya författningen en övergångs- 
bestämmelse borde inflyta, att svenskt mått finge användas i den mån därom upprättade kon- 
trakt kräfde. Vidare framkastades förslag om underhandshemställan hos järnvägsstyrelsen 
om begagnande av nyfamn i stället för järnvägsfamn. 

HI. Tiden för ingivande av revirberättelse. 

Föreningen Sveriges ordinarie jägmästare hade hos domänstyrelsen hemställt, att styrelsen 
med ändring av punkt 171 i R. F. ville.föreskriva, att tiden för revirberättelsernas avgi- 
vande skulle framflyttas till utgången av mars månad, enär revirförvaltarna i början av året 
voro strängt upptagna med tillsynen över de alltjämt ökade avverkningarna, 

Under diskussionen framhölls, hurusom domänstyrelsens årsberättelse redan nu utkomme 
sent, men berodde detta främst på att någon speciell arbetskraft för detta ändamål hittills 
icke funnits, Nu hade emellertid styrelsen hos Kungl. Maj:t gjort framställning om propo- 
sition till Riksdagen angåénde anställande av en särskild tjänsteman för i huvudsak detta 
arbete. Skrivelsen ansågs icke böra föranleda annan åtgärd än att, då genom överjägmäs- 
taren framställning om anstånd gjordes, detta skulle kunna beviljas, genom vilken metod 
man i vanlig tid finge in åtminstone en del material att bearbeta till en början, och skulle 
domänstyrelsen senare fatta beslut i detta ärende. 

IV. Sättet för annonsering vid utbud av försälijningsvirke från 
allmänna skogar. 

Denna fråga hade redan på ett föregående överjägmästaremöte behandlats, dock ej mera 
ingående. Vid upprepade tillfällen hade emellertid spekulanter nu hos domänstyrelsen kla- 
gat över att de icke blivit varse virkesannonserna, och en av dessa hade såsom önskemål uttalat, 
att alla annonser skulle intagas i »Tidning för leveranser till staten», vilken alla virkesköpare 
hade, då de sålunda icke behöfde befara att icke få kännedom om försäljningarna, Man 
borde därför sätta in förhållandevis utförliga annonser i sagda tidning, där anbud från 
yrkesköpare kunde väntas, och kortfattade annonser samtidigt införas i lämpliga ortstidningar 
med hänvisning till de närmare uppgifterna i »Tidning för leveranser2. Där försäljningen 
berörde mindre virkespartier och endast anbud från ortsspekulanter vore att förvänta, kunde 
man nöja sig med att kortfattat annonsera i ortspressen med hänvisning till hektograferade 
eller tryckta stämplingslängder. Generaldirektören uppvisade därefter några olämpliga — allt- 
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för utförliga och dyrbara — annonser. Bättre valuta erhölles med korta annonser i ett 
flertal tidningar än med en detaljerad annons införd i endast en ortstidning. Även länssty- 
relsernas annonsering lämnade understundom åtskilligt övrigt att önska, men när väl skogs- 
staten fått system i sin annonsering, kunde nog en förbättring även härutinnan förväntas. 
Ett ytterligare önskemål vore, att jägmästarna sände specialuppgifter till kända spekulanter, 
Mötesdeltagarne enades slutligen om lämpligheten av, att domänstyrelsen lämnade direktiv i 
enlighet med under diskussionen framställda förslag. 

V. Centralisation av försäliningar. 

Förslag väcktes att försäljningarna skulle ännu mera centraliseras, då ju köparna å sin 
sida sammanslöto sig för att hålla ned prisen. Visserligen föredrogo intresserade jägmästare 
att själva: sköta försäljningarna, men det vore svårare för dem att var för sig stå emot in- 
köpsföreningarna. Detta gällde särskilt kolförsäljningen, där de enskilda jägmästarna väl 
knappast fingo anbud annat än från kolköpsföreningarna. Utbjödos större partier på en gång 
kunde nog konkurrens åstadkommas, Hittills hade rätt mycket kol utbjudits genom domän- 
styrelsens försorg och man hade nog därigenom fått in nya spekulanter. Att mindre lyck- 
ligt resultat i fråga om pris och leveransvillkor i enstaka fall ägt rum vid denna metod, 
finge icke räknas metoden till last utan hade varit beroende bl.a. därpå, attrevirförvaltarna 
icke tillhandahållit styrelsen de nödiga uppgifterna. Såväl från Mellersta Norrlands som 
Östra, Västra och Södra distrikten kunde bättre priser konstateras, sedan domänstyrelsen 

tagit hand om kolförsäljningarna. I fråga om Bergslagsdistriktet åter ansågs centralisationen 
hellre böra ske hos överjägmästaren. Kolen behövde nu där obetydligt fraktas per järnväg, 
men om så skulle ske i större skala, komme missnöje att uppstå hos torparna, vilka, liksom 
staten, måste finna det fördelaktigare att få kolen mätta i »stälpstig» än genom kuberad järn- 
vägsvagn, där de hoppackades mera. Dessutom betalades kolen bättre vid de närliggande 
bruken. Lokalkännedom vore likaledes av vikt vid försäljningarna, 

VI. Förbud mot kottplockning å stående träd. 

Överjägmästare Barthelson, som inom riksdagen väckt motion om förbud att å annans 
mark plocka tall- och grankott från stående träd, vilken motion bifallits i första kammaren 
men fallit igenom i andra kammaren, sade sig vilja återupptaga frågan nästa riksdag, därest 
domänstyrelsen och överjägmästarna med sina yttranden ville understödja motionen. Ehuru 
frågan icke direkt tillhörde mötesprogrammet, ansågs den likväl vara av så stor betydelse 
även för statens skogar, att detta väl motiverade densammas diskuterande och ett klarstäl- 
lande av mötesdeltagarnas uppfattning av den nytta ett dylikt förbud kunde medföra. Som 
talande skäl för sådant förbud framhölls bl. a., att till följd af kottens relativt höga för- 
säljningspris en ganska ödesdiger kottplockningskonkurrens uppstått. Grenar sågades av eller 
nedbrötos och även kottplockningsmaskinerna voro skadliga. Visserligen förbjöde lagen 
dylik skogsskada, men att årligen, under hela den tid kottplockarna grasserade i skogen, 
bevaka denna vore omöjligt. Icke minsta skadan förorsakades därigenom, att kotten aflägsna- 
des från fröträd och träden i hyggeskanterna, varigenom återväxten äventyrades, vilket även 
omöjliggjorde tillämpningen av 1903 års skogslag. Oavsett kottförlusten komme härtill ytter- 
ligare, att man vid köp av frö vore utsatt för risken att få olämpligt dylikt. 

Samtliga mötesdeltagare uttalade sig för önskvärdheten av ett förbud i nu antydd rikt- 
ning, varvid överjägmästare Welander likväl, enär kottplockningen vore en mångenstädes 
viktig inkomstkälla för den fattigare befolkningen och då i realiteten icke nämnvärda ska: 
dor syntes genom denna plockning hava förorsakats i Norrland, ifrågasatte, huruvida icke 

Konungens befallningshavande borde äga utfärda dylikt förbud, då därigenom bättre hänsyn 
kunde tagas till olika ortsförhållanden. Detta förslag bemöttes av åtskilliga talare. Även 
om skadorna icke förmärktes så mycket, då man vandrade inne i skogarna, voro de lätta 

att konstatera i närheten av kommunikationsled. Meningen vore ej heller att genom för- 
budet beröva det fattigare folket denna arbetsförtjänst, tvärtom hade man i sin hand att göra 
visst val av person, så att de fattigaste kunde beredes företrädesrätt. Kottplockning å fällda 
träd och toppar vore ju dessutom alltjämt tillåten för en och var. 

VIL. Avverkningskontrollens ordnande å allmänna skogar i de norrländska 
distrikten. 

Närmaste orsaken till att detta ämne upptagits på programmet vore klagomål, som an- 
förts både hos vederbörande överjägmästare och domänstyrelsen med anledning av att en 
revirförvaltare utfärdat bestämmelse, att virkesköparen skulle vid vattendraget upplägga pap- 



532 SKOGSADMINISTRATIONEN. 

persveden i särskilda vältor för åstadkommande av lättare kontroll av stämplarna. Ehuru 
ett dylikt förfaringssätt icke strede mot gällande föreskrifter, måste man dock anse missnöjet 
befogat, när uppläggningen gällde smådimensioner och således komme att vålla oskäligt 
besvär. 

Nuvarande kontrollsystem å vattendraget hade visserligen förr, då skogspersonalen var 
fåtalig, haft sitt berättigande, men det kunde nu ifrågasättas, om ej kontrollen lämpligare 
skulle kunna helt förläggas i skogen, helst som man på vissa anförda skäl kunde draga i 
tvivelsmål, om nuvarande system ens vore effektivt. Kontrollens förläggande till huggnings- 
platserna komme att medföra stor lättnad för köparen, speciellt i fråga om småvirke, och kunde 
bliva tillförlitlig därigenom, att kronojägaren titt och ofta besökte huggarna och, då dessa 
besök ofta måste komma för dem oförmodat, kunde de så att säga tagas på bar gärning. 
Även kunde kronojägarna i samband med denna kontroll lättare verkställa efterstämpling 
av förbigångna träd samt utöva bättre tillsyn över att icke blekning och onödig ungskogs- 
fällning förekomme. Där avverkning till husbehov finge ske, måste dock kontrollen fort- 
farande förläggas till vattendraget. 

VII. Löneförhöjning åt extra kronoijägare. 

Generaldirektören ifrågasatte, om icke en förhöjning av de extra kronojägarnas maximi- 
lön med t. ex. 200 kronor vore önskvärd. Med nuvarande klena avlöningsförhållanden 
sökte jägmästarna att redan från början pressa upp lönen till maximum, och det bleve där- 
igenom svårare att få behålla dugligt folk i statens tjänst, då man således ej hade möjlig- 
heter att höja lönen efter viss tids tjänstgöring. Särskilt framhölls bl. a. de dyrbara lev- 
nadsomkostnaderna för de extra kronojägare, som handhade bevakningen på de enskilda 
skogarna och därför ständigt måste flytta och taga logi i bondgårdarna etc. Samtliga vid 
mötet närvarande voro ense om behovet av dylik förhöjning och ansågos medel härför lämpli- 
gast böra begäras hos Kungl. Maj:t i form av ålderstillägg. Under diskussionens gång 
framlades därefter olika förslag till avlöningssystem. 

Lagar, kungl. förordningar och beslut. 

I Svensk Författningssamling intagna kungörelser m. m. 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående villkor och bestämmelser för åtnjutande av de i 
staten för skogshögskolan för ordinarie befattningar upptagna avlöningar, given Stockholms 
slott den 9 oktober 1914. (Sv. Författningssamling 1914 nr 332, från trycket utkommen 
den 16 nov. 1914.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående villkor och bestämmelser för åtnjutande av de i 
stat för statens skogsförsöksanstalt: för ordinarie befattningar upptagna avlöningar, given Stock- 
holms slott den 9 oktober 1914. (Sv. Författningssamling 1914 nr 333, från trycket utkom- 
men den 16 nov. 1914.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående ändrad lydelse af 15 och 19 mom. av kungö- 
relsen den 18 juni 1909 angående upplåtande av odlingslägenheter å kronoparker och krono- 
överloppsmarker i de sex nordliga länden, given Stockholms slott den 9 oktober 1914. (Sv. 
Författningssamling 1914 ur 334, från trycket utkommen den 16 nov 1914.) 

Kungl. Maj:ts nåd kungörelse angående ändrade villkor för utbetalande av det innehavare 
av skogstorp å kronoparker i Västerbottens och Norrbottens län tillkommande statsbidrag, 
given Stockholms slott den 9 oktober 1914. (Sv. Författningssamling 1914 nr 335, från 
trycket utkommen den 16 nov. 1914.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående utsträckt fridlysningstid för svan, svärta, alfogel 
och fasan i Östergötlands län, given Stockholms slott den 13 november 1914. (Sv. Författ- 
ningssamling 1914 nr 358, från trycket utkommen den 25 nov. 1914.) 

Kungl. Maj:ts nåd. förordning angående stämpelavgifter, given Stockholms slott den 19 
nov. 1914. (Sv. Författningssamling 1914 nr 383, från trycket utkommen den 5 dec. 1914.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående förbud mot jakt efter järpe inom Uppsala län, 
given Skabersjö den 26 nov. 1914. (Sv. Författningssamling 1914 nr 392, från trycket ut- 
kommen den 10 dec. 1914.) 

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse till kommerskollegium och domänstyrelsen, angående upp- 
låtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter å kronojord, Stock- 
holms slott den 6 mars 1914. (Sv. Författningssamling 1914 nr 405, från trycket utkommen 
den 16 dec. 1914.) 
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Kungl. Maj:ts nåd kungörelse angående förbud mot jakt efter järpe och fasanhöna inom 
Örebro län, given Stockholms slott den 5 dec. 1914. (Sv. Författningssamling 1914 nr 
421, från trycket utkommen den 22 dec. 1914.) 

Lag om ändrad lydelse av 5 och 6 $N i lagen den 11 oktober 1907 ARERenue civila 
tjänsteinnehavares rätt till pension, given Stockholms slott den 17 dec. 1914. (Sv. Författ- 
ningssamling 1914 nr 447, från trycket utkommen den 31 dec. 1914.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse om ändrad lydelse av 3 $ I mom.,, och 5 $ i kungörelse 
den 11 okt. 1907 med föreskrifter om verkställighet av lagen kngående Griå tjänsteinne- 
havares rätt till pension, given Stockholms slott den 17 dec. 1914. (Sv. Författningssamling 
1914 nr 448, från trycket utkommen den 31 dec. 1914.) 

Kungl. Majt:s nåd. kungörelse med föreskrifter angående de medel, av vilka pensioner, 
som jämlikt lagen angående civila tjänsteinnehavares rätt till pension beviljats, eller komma 
att beviljas, skola utgå m. m., given Stockholms slott den 17 dec. 1914. (Sv. Författnings- 
samling 1914 nr 449, från trycket utkommen den 31 dec. 1914.) 

Kungl. Maj:ts nåd. stadgar för skogshögskolan, givna Stockholms slott den 5 dec. 1914. 
(Sv. Författningssamling 1914 nr 468, från trycket utkomna den 16 januari 1915.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående ändrad lydelse av $ 54 i förordningen om mått 
och vikt den 9 okt. 1885, given Stockholms slott den 31 dec. 1914. (Sv. Författningssam- 
ling 1914 nr 502, från trycket utkommen den 24 febr. 1915.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående användande av andra än metriska mått vid vir- 
keshandel och trävarurörelse, given Stockholms slott den 31 dec. 1914. (Sv. Författnings- 
samling 1914 nr 503, från trycket utkommen den 24 febr. 1915.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse om ändrad lydelse av $ 15 i förordningen angående ex- 
peditionslösen den 7 dec. 1883, given Stockholms slott den 31 dec. 1914. (Sv. Författ- 
ningssamling 1914 nr 520, från trycket utkommen den 23 mars 1915.) 

Domänstyrelsens cirkulär, beslut, framställningar och 
yttranden. 

Vikarie för tiänstledig överjägmästareassistent bör erhålla fullt arvode. 

Domänstyrelsen har härom den 18 februari gjort följande framställning till Kungl. Maj:t. 
Extra jägmästaren Einar Rudbäck, som av domänstyrelsen den 29 december 1914 för- 

ordnades såsom indelningsassistent i Västra distriktet under år 1915 med ett arvode pr 
månad av 250 kronor under tid, då arbete å marken utfördes, och 200 kronor per månad 
under tid, som upptoges av innearbete, och sedermera under tiden 12 januari — 27 februari, då 
assistenten hos överjägmästaren i samma distrikt inkallats till krigstjänstgöring, förordnats 
som dennes vikarie med rätt att uppbära ett belopp motsvarande två tredjedelar av till över- 
jägmästareassistenttjänsten hörande arvode, har hos Eders Kungl. Maj:t anhållit om fyllnad i 
det honom som vikarie för överjägmästareassistenten tillkommande arvodet, så att detsamma 
motsvarade fulla assistentarvodet, 250 kronor pr månad, eller om detta ej kunde beviljas, 
200 kronor pr månad, eller samma arvode, som tillkomme honom såsom indelningsassistent. 

Genom nådig remiss den 11 februari 1915 anbefalld häröver avgiva underdånigt utlåtande 
får domänstyrelsen i underdånighet anföra följande. 

Genom nådigt brev till domänstyrelsen den 7 maj 1909 bemyndigade Eders Kungl. Maj:t 
styrelsen bland annat dels att tillerkänna vid skogssaten anställd extra tjänsteman, som åt- 
njöte fast arvode, rättighet att under sjukdom behålla intill två tredjedelar av arvodet, dock 

att sådan rättighet icke finge utsträckas under längre tid än ett år, dels att tillerkänna annan 
extra tjänsteman, som förordnades att i stället för den med fast arvode anställda uppehålla 
dennes befattning, ersättning med belopp, motsvarande högst två tredjedelar av det begyn- 
nelsearvode, som enligt gällande bestämmelser tillkomme innehavaren av befattningen i fråga. 

Vidare har Eders Kungl. Maj:t genom nådig kungörelse den 28 augusti 1914 förordnat, 
att vikarie för befattningshavare, som av tjänstgöring till rikets försvar vore hindrad att 
sköta sin befattning, finge åtnjuta ersättning enligt samma grunder, som gällde beträffande 
vikarie för befattningshavare, som vore av sjukdom hindrad att tjänstgöra. 

Extra jägmästaren Rudbäck har för den tid han förordnats uppehålla överjägmästareassistent- 
befattningen tillerkänts den högsta ersättning domänstyrelsen på grund av ovan åberopade 

bestämmelser kunnat giva honom, 
Vitsordande riktigheten av de utav sökanden Rudbäck lämnade uppgifterna samt åbero- 

pande sin underdåniga framställning den 11 december 1915 angående ersättning åt vikarie- 
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rande assistenter i skogsstaten får styrelsen, då Rudbäck genom att åtaga sig vikariatet för 
överjägmästareassistenten i allt fall gör en ekonomisk uppoffring, och då befattningen som över- 
jägmästareassistent är mer maktpåliggande än som indelningsassistent, i underdånighet hem- 
ställa om bifall till ansökningens första alternativ, och att Rudbäck alltså måtte berättigas att 
under den tid han enligt ifrågavarande förordnande uppehållit assistenttjänsten hos överjäg- 
mästaren i Västra distriktet åtnjuta ett arvode av 250 kronor pr månad. 

Remissakten får styrelsen återställa. 

Upphörande av nuvarande brandroteindelningen inom Norrbottens län. 

Kungl. Domänstyrelsen har härom den 23 mars 1915 till K. befallningshavande i sagda 
län avlåtit följande skrivelse. 

I skrivelse den 16 dennes har Ni — med förmälan att enligt staten över utgifter för 
skogsväsendet i Norrbottens län för år 1914 sammanlagda beloppet avlöningar till brand- 
rotemästare inom länet uppgått till 3,200 kronor, efter en avlöning av 10 kronor för år till 
var och en, aZt Ni icke hade Eder bekant, huruvida och tiil vilket belopp anslag för ifråga- 
varande ändamål förefunnes för år 1915, aZ? enligt lagen den 14 oktober 1914 om före- 
kommande och släckning av skogseld i regel för varje socken skulle utses en eller flere 
brandfogdar med befogenhet och åliggande, som i huvudsak sammanfölle med vad som gällde 
för brandrotemästare, varför den i nämnda lag föreskrivna indelningen i brandrotar ävensom 
val av brandfogde och bestämmande av dennes avlöning numera blivit ett »menighetsbestyr», 
varöver Konungens befallningshavande skulle hålla tillsyn — till kungl. domänstyrelsens 
bedömande hänskjutit frågan, huruvida icke den år 1884 införda brandroteindelningen borde 
upphöra, och de nuvarande brandrotemästarna entledigas. 

Kungl. styrelsen, som med hänsyn till den nya lagens tillkomst ansett sig icke böra i 
generalförslaget till utgifter för skogsväsendet upptaga något belopp till avlöningar åt brand- 
rotemästare, får härmed meddela, 

att kungl. styrelsen för sin del biträder Edert förslag om brandroteindelningens upp- 
hörande och om entledigande av de nuvarande brandrotemästarna. 

Utredning angående dispositionen av utmarkerna till kronodomänerna. 

Domänstyrelsen har härom den 6 febr. till överjägmästarna i de sju södra distrikten ut- 
färdat följande cirkulär. 

Kungl. domänstyrelsen vill härmed genom Eder anmoda jägmästarna i Edert distrikt att 
genom Eder hit inkomma med utredning om alla de förut för statsverkets räkning utarren- 
derade domäner, som i sin helhet eller vid delvis försäljning till återstående del jämlikt 
Kungl. Maj:ts beslut ställts under skogsstatens förvaltning, utan att den till skogsväsendet 
sålunda överlämnade domänen eller del därav blivit av Kungl. Maj:t eller kungl. domänsty- 
relsen uttryckligen förklarad såsom kronopark. Detta oberoende av om sådan domänskog 
med tillhörande inägor redan upptagits såsom kronopark i 1910 års arealstatistik. Förslag 
till skogars namn såsom kronopark eller dess sammanförande med annan kronopark bör 
därvid avgivas. 

Denna utredning, som bör hit ingivas före den I okt. 1915, avser således icke något 
från arrendet undantaget och under skogsstatens förvaltning ställt skogsskifte till krono- 
domän, som helt eller delvis bibehållits i kronans ägo och utarrenderats såsom domän. 

se 
De extra skogstiänstemännens rätt till arvode under krigstjänstgöring. 

Domänstyrelsen har härom den 20 januari till Kungl. Maj:t gjort följande framställning: 
Genom nådig kungörelse den 28 augusti 1914 har Eders Kungl. Maj:t förordnat, att 

innehavare av civil befattning, ordinarie eller extra, som av tjänstgöring till rikets försvar 
är hindrad att sköta sin tjänst, skall äga att under sådan tjänstgöring från och med den I 
augusti 1914 tillsvidare uppbära viss del av honom tillerkända löne- eller arvodesförmåner, 
därvid stadgats, a£zt innehavare av civil ordinarie befattning eller den, som förordnats att 
uppehålla sådan befattning mot åtnjutande av de med densamma förenade avlöningsförmåner, 
icke må förpliktas att under ledigheten av sin avlöning avstå större del, än som skolat 
frångå honom, därest han av sjukdom varit förhindrad att bestrida befattningen: dock att, 
där befattningshavare enligt gällande bestämmelser äger under sjukdom uppbära full avlöning, 
han skall vara skyldig att under ledighet, varom nu är fråga, avstå tjänstgöringspenningarna 
jämte i förekommande fall, därmed jämförliga avlöningsförmåner, aft vad nu sagts skall äga 
motsvarande tillämpning beträffande annan civil befattningshavare, därvid iakttages att, såvida 
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ej annorlunda blivit särskilt stadgat, en tredjedel av sådan befattningshavare tillkommande 
arvode skall anses motsvara tjänstgöringspenningar; samt at? vikarie för befattningshavare, 
som av ifrågavarande anledning är hindrad att sköta sin befattning, må åtnjuta ersättning 
enligt samma grunder, som gälla beträffande vikarie för befattningshavare, vilken av sjuk- 
dom är hindrad att tjänstgöra. 

Det är domänstyrelsen bekant, att begreppet »annan civil befattningshavare» av olika 
myndigheter givits olika omfattning, så att medan av somliga dit räknas allenast sådana 
befattningshavare, som till sin befattning äro förordnade för minst ett år, andra dit fört alla 
civila befattningshavare, som varit förordnade att under längre eller kortare tid mot visst 

arvode bestrida viss befattning — sålunda lära olika länsstyrelser i fråga om utbetalande av 
arvoden åt den extra skogspersonalen, då denna varit inkallad till tjänstgöring för rikets 
försvar, förfarit på helt olika och varandra motsatta sätt. Domänstyrelsen har, på grund av 
från vederbörande statsdepartement under hand inhämtade upplysningar, ansett sig böra 
tolka ifrågavarande begrepp sålunda, att därunder fölle allenast innehavare av sådana befatt- 
ningåar, som vore att betrakta mera stadigvarande och därför i regel avlöningar anvisats eller 
beräknats i gällande lönestater, med tillämpning härav har styrelsen exempelvis funnit de för 
endast en del av året förordnade s. k. skyddsskogsassistenterna och skogsindelningsasssisten- 
terna icke kunna komma i åtnjutande av dylik förmån, 

Emellertid har styrelsen nu erfarit, att Eders Kungl. Maj:t beträffande den extra perso- 
nalen, som lyder under ett annat av statens aftärsdrivande verk, nämligen järnvägsstyrelsen, 
genom nådigt brev den 23 oktober 1914 medgivit en vida längre gående rätt till behållande 
av viss del av arvodet vid tjänstgöring för rikets försvar, än den, som enligt nämnda tolk- 
ning domänstyrelsen ansett sin underlydande extra personal kunna bliva delaktig av. 

Då domänstyrelsen inser billigheten av att även sådan extra personal vid domänstyrelsen 
och inom skogsstaten, som innehar förordnande å viss befattning under kortare tid än ett 
år — detta förekommer ofta för skyddsskogsassistenter, vissa revirassistenter, skogsindelnings- 
assistenter, extra kronojägare med flera — bliver delaktig av den i viss mån bibehållna 
arvodesrätt, som på grund av nämnda nådiga kungörelse kommer de för helt år mot arvode 
förordnade till del, får styrelsen, med hänvisning till den enligt förut angivna nådiga brev 
den extra personalen vid statens järnvägar medgivna arvodesrätt, men med erinran tillika om 
de i övrigt rådande olika förhållandena rörande den extra tjänstepersonalens anställning vid 
och under järnvägsstyrelsen och domänstyrelsen, i underdånighet hemställa, att Eders Kungl. 
Maj:t täcktes i nåder förklara, 

att åt extra befattningshavare hos domänstyrelsen eller i skogsstaten, som på grund av 
tjänstgöring till rikets försvar är hindrad sköta sin befattning, och som 3 sådan befattning 
erhållit förordnande under minst vå månader av året, må under sådan tjänstgöring utbe- 
talas två tredjedelar av det honom enligt meddelat förordnande eljes tillkommande arvode, 
vilken rätt må tillgodonjutas tillsvidare, räknat från och med den 1 augusti 1914, samt 

att, vad sålunda stadgats, skall äga tillämpning jämväl för de fall, som avses i nådiga 
kungörelsen den 26 november 1914 angående avlöning åt civil befattningshavare, som på 
grund av kommendering eller efter behörigen lämnat medgivande deltager i utbildningskurs 
för reserv- eller landstormsbefäl. 

Den 22 februari har domänstyrelsen med anledning av en framställning från De extra 
Jägmästarnas förbund till Kungl. Maj:t avgivit följande förnyade uttalande i samma ämne. 

Genom nådig remiss den 11 innevarande månad har Eders Kungl. Maj:t anmodat do- 
mänstyrelsen att avgiva utlåtande i anledning av en av t. f. jägmästaren Edvard Wibeck 
enligt egen uppgift å de extra jägmästarnas förbunds vägnar ingiven underdånig framställning 
därom, att åt extra befattningshavare hos domänstyrelsen eller i skogsstaten, som på grund 
av tjänstgöring till rikets försvar är hindrad sköta sin befattning, och som till sådan befatt- 
ning innehar behörigt förordnande, må under sådan tjänstgöring utbetalas två tredjedelar av 
det honom enligt förordnandet eljest tillkommande arvodet, och. att denna rätt må gälla tills- 
vidare, räknat från och med den 1 augusti 1914. Med remissaktens återställande får sty- 
relsen i anledning härav i underdånighet anföra följande. 

Den av Wibeck gjorda framställningen skiljer sig från det underdåniga förslag styrelsen 
i samma fråga avgivit i skrivelse den 20 januari 1915 endast däruti; att medan styrelsen 
ifrågasatt såsom villkor för rätt till erhållande av viss del av arvodet under tjänstgöring för 
rikets försvar ett förordnande med minst två månaders omfattning, sökanden ifrågasätter dylik 
rätt utan hänsyn till förordnandets längd. 

I ansökningen har framhållits bland annat, att enligt sökandens förmenande några jäm- 
förelsepunkter icke förefunnes mellan den järnvägsstyrelsen och den domänstyrelsen under- 
lydande personal, och att således ett domänstyrelsens åberopande av avlöningsförhållandena, 
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sådana de medgivits skola vara vid den extra järnvägspersonalens inkallande till tjänstgöring 
för rikets försvar varit alldeles obehövligt vid ordnandet av motsvarande löneförhållanden 
bland domänstyrelsens och skogsstatens extra tjänstepersonal. Domänstyrelsen har dock icke 
i annan mån sökt jämförelsepunkter för nämnda båda kategorier tjänstemän, än att styrelsen 
funnit, att då viss minimitjänstgöring ansetts böra fordras för medlemmar av den förra för 
rätt till behållande av viss del av lön eller arvode vid krigstjänstgöring, konsekvensen fordrar 
liknande bestämmelse för medlemmar av den senare. Funnes icke en dylik minimigräns 
bestämd, skulle det kunna inträffa, att extra skogstjänsteman, som förordnades för visst, 

mindre omfattande uppdrags fullgörande exempelvis en månad, och som omedelbart därefter 
inkallades till krigstjänstgöring, samt efter dennas avslutande återginge till uppdragets full- 
görande och sålunda härför erhölle hela den ersättning, som följde med det korta förord- 
nandet, tillika skulle beredas en extra ersättning för den tid, under vilken han varit inkallad 
till sådan tjänstgöring. De s. k, tillsvidareförordnandena, om vilka sökanden förmenat, att 
till följd av ovisshet om förordnandets varaktighet osäkerhet skulle uppstå om extra befatt- 
ningshavares rätt till viss del av arvode vid krigstjänstgöring, äro i de allra flesta fall till 
sin ungefärliga utsträckning beräknade — »tillsvidare under året», »tillsvidare under åter- 
stående del av innevarande år» och så vidare — och behöva enligt styrelsens förmenande 
sålunda icke vålla någon osäkerhet. 

Då styrelsen anser, att sökanden icke framlagt tillräckliga skäl för en ändring eller en 
vidgad omfattning av det förslag styrelsen den 20 januari 1915 avgivit i fråga om föreva- 
rande arvodesrätt, hemställer styrelsen, att sökandens framställning, i vad den avser en ut- 
vidgning av styrelsens underdåniga framställning i samma fråga icke måtte till någon Eders 
Kungl. Maj:ts åtgärd föranleda. 

Skogstiänstemännens rätt till arvode under genomgående av reservbefäls= 
eller landstormsbefälskurser. 

Domänstyrelsen har härom den 25 januari till samtliga överjägmästare utfärdat följande 
cirkulär. 

På förekommen anledning vill Kungl. domänstyrelsen härigenom erinra att Kungl. Maj:t 
genom nådig kungörelse den 26 november 1914 förklarat, att de i nådiga kungörelserna den 
28 augusti och den 18 september 1914 meddelade stadgandena om avlöning åt civil ordi- 
narie eller extra befattningshavare, som av tjänstgöring till rikets försvar är hindrad att sköta 
sin befattning, samt åt sådan befattningshavares vikarie äga tillämpning jämväl, där befatt- 
ningshavare enligt $ 28 värnpliktslagen inkallats till deltagande i sådan kurs för utbildning 
av reservbefäl vid infanteriet och trängen, som jämlikt nådigt brev den 13 oktober 1914 
anordnats eller kan komma att anordnas, dels ock förordnat, att samma stadganden skola 
äga motsvarande tillämpning, där befattningshavare deltager i sådan utbildningskurs för land- 
stormsbefäl, som anordnats eller kan komma att anordnas enligt nådigt brev den 6 novem- 
ber: 1014: 

Regler för inventarieförteckningarnas uppgörande. 

Domänstyrelsen har härom den 25 januari i bref till överjägmästaren i Skellefteå distrikt 
meddelat följande föreskrifter: 

I skrivelse den 18 innevarande månad har Ni begärt ett förtydligande av innehållet i 
Kungl. domänstyrelsens skrivelse den 17 augusti 1914, angivande vad som bör eller icke 
bör upptagas i jägmästares med fleras inventarieförteckningar. Ni har därvid särskilt om- 
nämnt avvittringskartor eller andra kartor, skogs- och domänstyrelsernas berättelser, förslag 
till åbyggnader för mindre jordbruk, förteckning för ecklesiastika boställsskogar, hydrografiska 
byråns berättelse för 1908, »tallens och granens tillväxt i Värmland», samt »nunnans härj- 
ningar». 

Kungl. styrelsen vill med anledning härav meddela, att ingen av dessa artiklar är av be- 
skaffenhet att i inventarieförteckning upptagas, samt såsom en allmängiltig regel uppställa, 
att därest annat icke i särskilt fall föreskrives, från Kungl. styrelsen utsända kartor, berät- 

telser, cirkulär, författningar, andra tryckalster med mera icke skola i inventarieförteckning 
upptagas men väl, såsom ägande allmänt intresse eller varande till gagn och ledning vid hand- 
havandet av skogsförvaltningen i orterna, av respektive emottagare bevaras, samt sedermera 
intagas i de inventeringsinstrument, som vid skeende tjänsteombyte eller däremellan kunna 
bliva i behörig ordning uppsatta. 
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Tjänster och förordnanden. 

Kungl. Domänstyrelsen. 

Inspektionsresor: Generaldirektören Karl Fredenberg har företagit inspektionsresa 
inom östra distriktet den 28 april —I maj. Vikarie byråchefen W. Roos; 

byråchefen Th. Örtenblad har företagit inspektionsresa inom Västmanland den 11—12 
maj. Vikarie notarien K. G. G. Norling, vilkens tjänst uppehållits av t. f. amanuensen 

Martin Magneville. 

Semester har åtnjutits av: 
Generaldirektören Karl Fredenberg den 17 maj. Vikarie byråchefen W. Roos; 
byråchefen Fr. Giöbel den 26—27 april och 8 maj med förordnande för notarien Einar 

Ödman, vilkens tjänst uppehållits av amanuensen Erik Helmers; 
notarien Einar Ödman den 14—22 maj med förordnande för amanuensen Erik Helmers, 

Tjänstledighet har beviljats: 
Revisor Hj. Modigh den 19 april för sjukdom med förordnande för amanuensen G. 

Rabenius; 
byråchefen Th. Örtenblad för särskilt uppdrag den 19 april—1 maj med förordnande för 

notarien K. G. G. Norling, vilkens tjänst uppehållits av t. f. amanuensen G. Nordfors. 

Till registrator från och med den 1 juni har Kungl. Domänstyrelsen den 3 maj ut- 
nämnt och förordnat förre jägmästaren i Jockmocks revir Uno Tilly. 

Skogsstaten. 

Jockmocks revir. Kungl. Maj:t har den 30 april beviljat jägmästaren i Jockmocks 
revir Uno Tilly nåd. avsked från och med den I juni. pd 

Jörns revir. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till återbesättande av jägmästare- 
tjänsten i Jörns revir uppfört dikningsledaren John Wallmark samt extra jägmästarna Ragnar 
Lindahl och Arvid Modin i nu nämnd ordning med förord för Wallmark. 

Rätans revir. Till jägmästare i Rätans revir har Kungl. Maj:t den 30 april utnämnt 

och förordnat skogsingenjören Tell Grenander. 

Råneå revir. Jägmästaretjänsten i Råneå revir uppehålles från den 16 april, intill dess 
den blivit återbesatt, av assistenten i reviret Ivar Hjelmström. Tjänsten sökes av extra jäg- 
mästarna Bror Fornell, Nils Almlöf, Ernst Elfvik, Torsten Larsson, Filip Laestadius, A. C. 
Lindhe och Åke Berg. 

Till skogstaxatorer ha förordnats: 
e. jägmästaren Sam Tisell i Gävle Dala distrikt 
» > Th. Fedeler i Västra distriktet 
» ] Tage Aae i Östra distriktet f. o. m. den ”'/, 
) > Sven Lundberg i Södra distriktet f. o. m. den !/;—/,o. 

Till överjägmästareassistent i Skellefteå distrikt har förordnats extra jägmästaren 
G. Westermarck. 

Till helårsassistenter ha förordnats: 
e. jägmästaren Erik Måhlén i Tärendö revir; 
» AT Emil Dahl i Degerfors revir; 

» > Ture Sahlberg i Älvdalens revir. 

Till avlönade assistenter ha förordnats: 
e. jägmästaren B. Påhlsson i Kalix och Torneå revir den !/,—"!/;; 

Te Södergrann i Torneå revir den Mi— ir (ör 

> Alf Alarik i Jockmocks revir den !/. intill dess tjänsten blivit återbesatt; 
» » R. Berglund i Råneå revir den !6/. intill dess tjänsten blivit återbesatt; 

S. Lindner i Kalix revir den !6/,—?Y-; : 
> Otto Edlund i Stensele revir den 16/ —9/ 5; 12 

Martin Enander i Stensele revir den !'6/.— TNE 

Gustaf Lindkvist i Stensele revir den !5/.—?!/,,; 21 
> » Nils Lundborg i Tärendö revir den 16/3 
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:. jägmästaren Einar Klinga i Råneå revir den !/,—W/,,; 
Sven Hallin i Kalix revir den !9/- Teo 

B. Pålsson i Kalix revir den Ve 

; 5. Lindner i Bodens revir '/.—W/,,; 
> » Josef Södergrann i Bodens revir den !/.— 

Ivar Carlsson i Vargiså södra revir den RS i 
» Lars Larsson i Arjepluogs revir den !$/- ja SE 
» CE de Geer i Degerfors revir den "/—"31/,;53 

Georg Nordfors i Degerfors Fe Viridenö opera a/ken 

frih. Folke Barnekow i Bjurholms revir den !S/—?1/., 
» R. Wahlström i Åsele och Anundsjö revir den !6/- BT Aasa 

W. Blom i Sorsele, Wilhelmina och Södra Lycksele revir den !6/.—?!/,.; 
» 2 Gunnar Wiström i Åsele revir den !5/. FR 

RS Faxén i Burträsks revir der l—Y 
» > Blom i Älvsby HAR ER HR 
> NE Holmbäck i Bräcke revir den TER hoj 

Birger Ahlgren i Hamra revir den !/.—!5/. 
> Simon Jönsson i Karlstads revir de pa 157 

» > F. ÅA. Bergman i Norra och Södra Skånes samt Bekinge revir den !/.—5!/. 
samt i Kalmar revir den I aug.—30 sept. 

Att uppehålla en skogsingenjörsbefattning i Västerbottens län från den 30 april 
och intill dess densamma blivit återbesatt har förordnats extra jägmästaren F. Liljeberg. 

Att biträda skogstaxatorerna vid utarbetandet av hushållningsplaner för kronopar- 
ker ha förordnats: 

e. jägmästaren Sv. Grenholm i Skellefteå distrikt den ?!/,— 
> » K. I. Streyffert i Mellersta Norrlands ET den 15) 15/3 

2 skogsindelningsassistenter ha förordnats: 
AS asraren A. Hamre i Luleå distrikt den !/. Ng 

J. Wretlind i Luleå distrikt den ?7/.— 
» R. Berglund i Luleå distrikt den 27). — 

Alf Alarik i Luleå distrikt den ?7/.—3/,,; 
» Axel Elgstrand i Skellefteå distrikt Fd ET "Ilan 

Bertil Wickman i Skellefteå distrikt den IE SEA Så 
Sv. Grenholm i Skellefteå distrikt den !/,.— EE 

Simon Jönsson i Skellefteå distrikt 2/6 —31/ 25 
W. Lejdström i Umeå distrikt den ??/,—/- och ?7/.—3W/.,; 

v Bror Rossander i Umeå distrikt den !/, ST 
Einar Andersson i Umeå distrikt den ?7/.—?9!/.,; 
Sten Eckerbom i Umeå distrikt den ?7/.—9/,,; 

» Tor Jakobsson i Umeå distrikt den !'/.—3!/,,; 
Hj. Lindén i Umeå distrikt den !/,—"!/,; 
Torsten Lunderkvist i Umeå distrikt den 15/ —? 
Torsten Streyffert i Mellersta Norrlands distrikt den "Fla— Mäe 

» Ove Granström i Mellersta Norrlands distrikt den 2!/,—15 ock 6). — "Yi 
» » Otto Bundy i Mellersta Norrlands distrikt den ?3/, Ear och SE = 

» | Martin Enander i Mellersta Norrlands distrikt den 31/,—29/ ; 
Birger Ahlgren i Gävle-Dala distrikt den "enda 

Ia; 

22 

» John Eklund i Gävle-Dala distrikt den 18/.—2!/.,; 
C. J. Carlsén i Gävle-Dala distrikt den !6/.—3Y/ 5; 

» Fr. Bång i Västra distriktet från det ny skogstaxator blivit förordnad i 
detta distrikt och till årets slut. 

Till skyddsskogsassistenter i Mellersta Norrlands distrikt den I juni—3I1 Dr ha 
förordnats extra jägmästarna Nils Eckerbom, Karl Lindell, Oskar Lindblad, Verner von 

Arnold, Carl Cedergren, K. Hammarström och B . O. Jungstedt. 

Till extra iägmästare har den 10 april förordnats utexaminerade skogseleven TJ. E. 
Vretlind i Umeå distrikt. 

Tiänstledighet har beviljats: 
jägmästaren i Jockmocks revir Uno Tilly för enskilda angelägenheter den 16—31 mai 

med förordnande för assistenten i reviret Clas Nordfors; 
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jägmästaren i norra Hälsinglands revir Otto Klemming för enskilda angelägenheter under 

maj. Vikarie är assistenten i reviret Gustaf Jernberg, vilkens tjänst den 1—I15 maj uppe- 

hålles av extra jägmästaren John Eklund; 
föreståndaren för Bjurfors skogsskola Gustaf Lundberg för att uppehålla professuren i 

skogsteknologi m. m. vid skogshögskolan den 1 april, och intill dess sagda professur blivit 
återbesatt. Vikarie är överjägmästareassistenten i Gävle-Dala distrikt Carl Sundberg. 

Skogshögskolan. 

Lektoratet i skogsskötsel och skogsuppskattning. Högskolans styrelse har 
ej ansett en av de sökande, e. jägmästaren E. Wibeck, kompetent till befattningen och 
därför på förslag till besättande av sagda tjänst uppfört allenast extra jägmästarna J. A. 

Amilon och Gunno Kinman i nu nämnd ordning med förord för Amilon. 

Lektoratet i skogsteknologi m. m. Högskolans styrelse har förklarat samtliga 
sökande inkompetenta samt har föreslagit e. jägmästaren G, Kinman att under tre år på 

förordnande uppehålla tjänsten. 

Till sakkunnig för bedömande av de sökandes kompetens till professuren 
i skogsbotanik med allmän botanik har högskolans styrelse kallat professorn vid sta- 
tens skogsförsöksanstalt Henrik Hesselman. Rörande vissa delar av ämnet kommer styrelsen 
därjämte att anhålla om utlåtande från professorn vid Landbohöjskolen i Köpenhamn Fr. 
Kolpin-Ravn, samt docenten vid Lunds universitet H. Nilsson-Ehle. 

En extralärarebefattning i klimatologi sökes av fill dr Axel Wallén, byrådirek- 

tör Hugo Witt och lektor T. E. Aurén. 

En extralärarebefattning i organisk och teknisk kemi sökes av f. d. profes- 

sor Peter Klason, läroverksadjunkten E. A. Einar och fil. lic. Ivan Bolin. 

En extralärarebefattning i allmän och vertebratzoologi med jakt= och 
fiskevård sökes av docenten Gösta Grönberg och fil. lie. Gunnar Alm. 

En extralärarebefattning i skogspolitik och skogsstatistik sökes av e. jäg- 
mästaren Ivar Lindeberg. 

En extralärarebefattning i lagkunskap sökes av domänfiskalen Gerhard Alexan- 

dersson och jur: kand. Gust. Bång. 

En extralärarebefattning i författningskunskap med tiänsteexpedition sökes 
av domänfiskalen Gerhard Alexandersson samt extra jägmästarna E, G. Fahlerantz, Martin 

Rasch och Nils Schager. 

En extralärarebefattning i iordbruksekonomi sökes av direktör John Nathorst. 

En extralärarebefattning i kartskrift sökes av e. jägmästaren John Söderström 
och änkefru Lotten Heike. 

Till assistenter vid skogshögskolanhs förberedande kurs ha antagits: 
e. jägmästaren Einar Nilsson den ?/,—?"/, 1916; 
» » F. A. Bergman den ?/,—?/,; 1916; 

utex, skogseleven Erik Lindeberg den ?/,-—"'/,, 1915. 

Till assistenten vid skogshögskolans sommarövningar ha antagits: 
e. jägmästaren Martin Enander den '”/,—""/3; 

» C. G. Carlsén den !/.—2!/.; 

v G. Brolin den !8/.-—9Y.. 

Skogsskolorna. 

Till underlärare vid Klotens skogsskola den 1 maj—I1 sept. har förordnats e,. jäg- 

mästaren Ivar Hissing. 

Statens skogsförsöksanstalt. 

En assistentbefattning i marklära ooh geologi, med vilken följer undervisnings- 
skyldighet vid skogshögskolan i dessa ämnen, sökes av fil. lic. Olof Tamm och Thjelvar 
Molér, fil. mag. Lennardt Bång och utexaminerade skogseleven C. Chöler. 
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Laboratorsbefattningen i skogsentomologi söktes av fill dr Ivar Trägårdh och 
P. A. Roman. Till sakkunniga för bedömande av de sökandes kompetens, har styrelsen till- 
kallat professorn vid Landbohöjskolen i Köpenhamn J. Boas och professorn vid Vetenskaps- 
akademien Y. Sjöstedt. 

Vaktmästarebefattningen. Bland 91 sökande har styrelsen antagit förutvarande 
vaktmästaren vid Stockholms Högskola Adolf Viktor Karlsson. e 

Lediga tjänster. 
En befattning som avlönad assistent från och med den 10 juni till och med den 31 

oktober 1915 å skyddsskogsområdet inom Mellersta Norrlands distrikt sökes hos Kunpl. 
domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 5 nästkommande juni, 

En befattning såsom avlönad assistent i Vilhelmina revir sökes hos Kungl. do- 
mänstyrelsen före klockan tre på dagen den 31 innevarande maj månad. 

En befattning såsom avlönad assistent i Åsele revir sökes hos Kungl. domänsty- 
relsen före klockan tre på dagen den 31 innevarande maj månad. 

En befattning som skogsindelningsassistent i Östra distriktet under tiden 15 
juni 1915 till årets slut sökes hos Kungl. domänstyrelsen före klockan tre på dagen den 7 
juni 1915. 

Föreståndarebefattningen vid Ombergs skogsskola sökes hos Kungl. domän- 
styrelsen före klockan 3 e. m. den 7 juni 1915. Lön 2,000 kronor, tjänstgöringspengar 
1,400 respengar 300 kronor jämte fri bostad och vedbrand vid Höje på Omberg. 

En skogsrättarebefattning från den 1 oktober 1915 vid Ombergs skogs= 
skola sökes genom till Kungl. domänstyrelsen ställd ansökan, vilken skall ingivas till över- 
jägmästaren i östra distriktet J. E. Kinman, adress Linköping, före klockan 12 på dagen 
den 7 juni 1915. 

Kronoijägarebefattningen i Karlstads bevakningstrakt av Karlstads revir 
och Värmlands län sökes hos jägmästaren P. F. Elfstrand, adress Karlstad före klockan 
12 på dagen den 9 juni 1915. 

Skogsrättaretjänsten vid Biurfors skogsskola i Västmanlands län sökes hos 
föreståndaren för sagda skola, adress Bjurfors, Avesta före den 16 juni 1915 kloekan 12 
på dagen, 
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Australiens produktion och konsumtion av 

trävaror. 

Föredrag vid Svenska Skogsvårdsföreningens årsmöte den 16 mars 1915, 

Av GUNNAR ANDERSSON, 

Mina herrar! 

Uppdraget att på högst 40 minuter lämna en klar och översiktlig 

bild av en världsdels naturliga förutsättningar för trävaruproduktion, 

dennas förhållande till befolkningens fördelning och behov av in- och 

utländskt virke är ingalunda lätt att utföra. Det blir så mycket svårare 

att lösa, som det gäller en världsdel med skogar mera skiljaktiga från 

våra än kanske några på jorden, med näringar liggande på ett helt 

annat plan än våra, med ett folk även det i hög grad olikt vårt eget. 

Då jag alla dessa svårigheter oaktat har velat göra ett försök att åt- 

minstone i någon mån orientera Föreningens ledamöter angående den 

australiska trävarumarknadens förutsättningar och krav, så är det därför, 

att jag har den uppfattningen, att vi här i landet alltför litet äro bekanta 

med de för världshandeln med trävaror och dess framtidsförutsättningar 

verkligen rådande förhållandena. Ej alltför sällan har jag hört ungefär 

följande resonemang: vad röra oss egentligen Amerikas eller Indiens 

eller Australiens skogsförhållanden, för oss är det vida viktigare att dis- 

kutera t. ex. märgborrens uppträdande eller dylikt; det enda, som kan 

intressera oss, är att för högt pris få sälja produkterna från våra skogar. 

Jag vågar emellertid tro, att detta knappast är möjligt, om vi icke verk- 

ligen göra oss bekanta med världsförhållandena för skogs- och trävaru- 

produktion. Detta gäller från många. sidor sett, men ej minst från syn 

punkten av de offer, vi äro villiga att göra för våra egna skogars ökande 

i produktivitet. Vore svenska folket, vore Ni mina herrar, vore rege- 

ring och myndigheter verkligen genomträngda av full kunskap om, huru 

framtiden ute i världen ter sig med hänsyn till trävaruprisernas stegring, 

så skulle modet och kraften att snarast möjligt sätta våra egna skogar 

i produktionskraftigaste skick bli vida större än nu är fallet. Om man verk- 

ligen hade kunskaper nog att klart se, huru rik ränta penningar förstån- 

35 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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digt nedlagda i våra skogar inom ett par årtionden måste komma att 

ge, då skulle varken den enskilde, som hade möjlighet därtill, eller än 

mindre staten nöja sig med att lägga ned t. ex. i våra norrländska 

skogar de löjligt små summor, som nu i desamma insättas; då skulle i 

dess ställe alla enade finna, att knappast någon kapitalplacering vore 

mera fruktbärande än den, som ledde till en rask ökning av den svenska 

skogsmarkens produktion. 

Det är nämligen så som en av de främsta kännarne av det brittiska 

världsrikets resurser och behov på trävarumarknaden vid en stor konfe- 

rens 1911 sade: »Inom en mycket nära liggande tid komma ovillkorli- 

gen prisen på barrträdsvirke och därmed jämförliga varor att stiga till 

en höjd, som i många fall nästan kommer att förbjuda deras använ- 

dande, och fastän jag icke tillfullo kan instämma med dem, som anse 

att de åtkomliga världsreserverna skola vara slut inom trettio år, så är 

jag dock av den bestämda uppfattningen, att allting pekar hän mot oer- 

hört ökade priser på förenämnda virkesslag. Det är därför hög tid att 

vi allvarligt överväga vad de brittiska länderna själva kunna göra för 

att möta denna fara och därmed kraftigt öka den egna produktionen.» 

Jag har ansett det nu sagda nödvändigt icke som en ursäkt, men 

som en förklaring till att jag tar den strängt anlitade tiden i anspråk 

för en kort utflykt till de avlägsna stora skogslanden i den femte världs- 

delen. 

Först vill jag väcka i minnet, att Australien är 17 gånger så stort 

som Sverige eller precis lika stort som Förenta staterna. Jag vill också 

genom ett par kartbilder! belysa de rådande naturförhållandena. 

Världsdelens norra parti är tropiskt, inom de små områden, där ne- 

derbörden inom detta är hög, råder en fullt tropisk växtvärld i mycket 

olik den inom landets övriga trakter. Dessa tropiska skogar med pal- 

mer, vilda bananer, fikusarter, lianer och andra tropiska former spela 

emellertid icke någon som hälst roll och komma icke häller att spela 

någon roll för virkesproduktionen. De äro däremot av vikt som tropiskt 

odlingsland. 

Hela den mellersta och södra delen av landet kan betecknas som subtro- 

piskt, Tasmanien och det allra sydligaste som varmtempererat land. Att 

så är inses lätt, när jag nämner, att de rikast bebyggda delarna i syd- 

ost och sydväst ha 14—16" C. medeltemperatur för året, medan Stock- 

holm har 5,;, Lund 7,o, Paris 10,7, Neapel 15,8. Det är således Medel- 

havsländerna, sydöstra Förenta staterna och Mexikos nordvästra delar, 

vi skola tänka på, då vi vilja bilda oss en föreställning om Australiens 

" Föredraget var rikt belyst av skioptikonbilder, av vilka emellertid blott ett ringa fåtal 

här kunnat reproduceras. 
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skogar. Det är också från dessa länder man hämtat de främmande 

skogsträd, på vilka uppmärksamheten alltmer riktas i och för komplette- 

ring av landets egna i vissa avseenden synnerligen värdefulla virkes- 

kvaliteter. 
Den i Australien allt annat dominerande klimatfaktorn är emellertid 

nederbörden. Med fullt fog har världsdelen betecknats såsom torkans 

land och det är den mångsidiga tillpassningen för en ringa nederbörd, 

Fig. 1. MNederbördskarta över Australien. (Efter H. A. Hunt). Den brutna linjen i konti- 
nentens östra del visar vattendelaren mellan Indiska och Stilla oceanen. Murray river, 

världsdelens enda stora flod, är inlagd. 

som varit avgörande vid hela växtvärldens tillkomst, men också vid den 

europeiska civilisationens speciella tillpassning efter de australiska för- 

hållandena. Redan absolut sett är nederbörden för ett så varmt klimat 

ringa. Som kartbilden invid (fig. 1) visar, har blott ungefär en tred- 

jedel (2426 000 kvkm. av 7704 000) av hela världsdelen 500 mm. 

nederbörd, d. v. s. ungefär Stockholms. För att i Australien frambringa 

en i egentlig mening yppig vegetation erfordras minst I ooo mm. års- 

nederbörd. En så hög regnmängd kommer emellertid blott ungefär 

490,000 kvkm. till del eller ett område något större än Sverige. Av 
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kontinenten utgör detta blott ungefär 6 6. Den från skogssynpunkt 

värdefulla delen är belägen kring östra och sydöstra Australiens 1 200 

—1 500 m. ö. h. uppstigande bergstrakter, den s. k. Kustkordilleran 

(fig. 2) samt inom det sydöstra hörnet, där ävenledes berg höja sig. 

Vegetationen har emellertid icke blott att kämpa mot proportionsvis 

; Reliet Map ot 

AUSTRALIA 

Construeted by 

W.K.M'Intyra. 

Based on Maps and Contoura 

by H.E.C.Robinson. 

Fig. 2. Bild av den tillförlitligaste orografiska modellen över Australien. 

alltför små nederbördsmängder utan i icke mindre grad mot den nästan 

enastående oregelbundenheten i nederbördens fördelning år från år. Även 

de vanligen någorlunda nederbördsrika trakterna hemsökas periodvis 

under ett antal vanligen efter varandra följande år av i hög grad olycks- 

bringande torrperioder. T. o. m, inom skogslandet kan det inträffa, att 

det går 10 och 20, ja ända till 30 månader, utan att en droppe regn 

faller. Ingenstans i världen finnes en så pass rik och värdefull skogs- 

vegetation under så sparsam och nyckfull nederbörd som i Australien. 

Där annorstädes rena öknar eller halvöknar härska under liknande för- 
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hållanden, finner man i den australiska buskskogen eller, som det på 

landets språk heter, »the bush» eller »the scrub», betydande virkes- 

förråd. Som ett enda exempel må anföras trakterna kring den stora 

guldstaden Kalgoorlie, över 600 km. in i Västaustraliens inre. Gruvorna 

här ha på 20 år sedan 1893 lämnat guld för 1 ogo millioner kr. 

Bushens träd nå i dessa trakter visserligen blott 4—6 m. höjd och en 

diameter av 15—25 cm., men virkesmassan är dock så betydande, att 

det varit möjligt att ur dessa lågskogar utvinna icke blott det bränsle, 

som under åren behövts för de 30 000 människor staden hyser och de 

ännu flera, som den närliggande, nu övergivna gruvstaden Coolgardie 

hyst, utan vad som är ännu märkligare all ved, som behövs i de i hög 

grad kraftfordrande guldverken. Dagligen införes till Kalgoorlie c. 2 000 

ton ved, vilken kan med god vinst säljas till 12.33 kr. pr ton, upphuggen 

i klampar på 2 m. längd, varav de bästa användas till gruvvirke, de 

övriga som ved. Nästan varenda stam har kärnveden mer eller mindre 

utäten av »vita myror» (termiter). Stenkol skulle här ställa sig mycket 

dyrare, ja så dyra, att gruvdriften troligen vore omöjlig. Värmevärdet 

hos Eucalyptusveden är c. 4 000 kalorier eller fullt hälvten av vanlig 

stenkols. 

Den frågan ligger nära: varpå beror det, att en för många ändamål 

brukbar skog här och annorstädes i Australien kan utväxa i ett klimat, 

där årsnederbörden är så ringa? I Kalgoorlie är den blott 236 mm., me- 

dan avdunstningen från en öppen vattenyta är 9,;s gånger så stor eller 

2230 mm. Årets medeltemperatur är 17” C. 

De djupare orsakerna till den australiska skogens nu berörda märk- 

liga förmåga äro ännu knappast fullt kända, men vissa nyare undersök- 

ningar börja dock öppna synfältet. Utom en del från andra torrländers 

vegetation välkända anordningar, tjänande att under tider av hård torka 

å ena sidan möjliggöra upptagande av allt vatten, som kan på något 

sätt vara tillgängligt i marken, å andra åstadkomma hushållning med 

detsamma i möjligast största grad, så har en serie nyligen utförda 

kemiska analyser av Eucalyptusarters ved kastat ett nytt, mycket över- 

raskande ljus över den australiska skogens fysiologiska ekonomi. Euca- 

lyptusveden utmärker sig nämligen genom sin ringa askhalt, hos talrika 

arter många gånger mindre än den hos våra träds ved. Flera arter ha 

blott tre till fem hundradels procent aska (0,03 —0,o5 Yo) och endast sällan 

går askhalten upp till två tiondels procent, medan bladen innehålla 2,;— 

3,0 Y& aska. Detta betyder, att åtminstone många av den australiska 

skogens viktigare träd förmå utväxa under inskränkande av det i hög 

grad vattenfordrande arbetet att ur marken hopsamla samt tillgodogöra 

större kvantiteter mineralämnen. Solenergi och kolsyra bjuder däremot 
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Eucalyptus corymbosa, »bloodwood», visande blad, blommor, frukter m. 
hos en typisk Eucalyptus. (Efter J. H. Maiden.) 
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det australiska klimatet i övermått. Rent organiska föreningar, bildade 

med dessas hjälp, få här uppenbarligen ersätta mineralämnena i stor 

omfattning. Häri synes mig ligga förklaringen till att ingen torrskog i 

världen synes äga en så snabb virkesproduktion som den australiska. 

Ett antal av chefen för Nya Syd Wales statsskogar Mr R. D. HAY 

publicerade studier över tillväxthastigheten hos vissa av de ekonomiskt 

viktigare trädslagen visa, att diametertillväxten inom det regnrikare östra 

kustlandet är I å 2 cm. årligen, hos vissa arter t. o. m. mera, under 

Henratt i det torrare inlandet den håller sig vid 1 å 1,, cm. En dia- 

meter av 60—753 cm. (24—30 eng. tum), vilken erfordras för det från 

dessa skogar säljbara, mogna virket, uppnås därför på 35—70 år eller 

i runt tal på ett halvt århundrade. 

Jag har redan nämnt namnet FEucalyptus. Ingenstädes på jorden do- 

minerar ett enda växtsläkte ett stort områdes växtvärld så fullständigt 

som Eucalyptus Australiens. Oaktat den australiska floran hyser om- 

kring 10000 högre växtarter, av vilka omkring 7000 uteslutande före- 

komma inom denna världsdel, så trycka dock de 230 Eucalyptusarterna 

sin prägel helt och hållet på landets vegetation, om man undartar de 

rent tropiska områdena i nordost och de stora öknarna i centrala Austra- 

lien. De senare äro dock vida mindre än vad som vanligen framställes 

i litteraturen. Från buskskogarna i det inre, vilka sakta och småningom 

krypa ned till småbuskar i öknens rand, över den australiska »normal- 

skogen», den typiska zbushen>, gles som våra tallhedar men hög som våra 

bättre granskogar, genom en serie övergångsformer förande till regnrika 

subtropiska jätteskogar i sydost och sydväst, där världens högsta träd 

resa sina kronor mot himlen, — överallt är det Eucalyptus, som regerar 

i växlande arter visserligen, men dock alltid så klart av samma typ, att 

icke ens lekmannaögat ett ögonblick behöver tveka om släktbestämnin- 

gen. Artbestämningen däremot är understundom så svår, att t. o. m. 

de drivnaste specialforskare vägra att utföra den med mindre de ha 

blommor, knoppar, frukter och bark. 

Oaktat en påfallande enformighet i den yttre gestalten manifesterande 

sig i långa, hängande, på kant ställda grågröna blad, i kronornas ka- 

raktäristiska skärmform, döljes inom Eucalyptustypen en oändlig mång- 

fald av skiftande egenskaper. Särskilt gäller detta virket, men även 

mycket påfallande barkens utseende och egenskaper. En typ har en 

grov, djupt fårad bark (»ironbarks>), oftast med en mycket hård, utmärkt 

värdefull ved innanför. Icke förgäves har »ironbark»-arterna av trävaru- 

folket nere i Australien fått namnet »the king of the hardwoods», eller 

lövträdsvirkets kung. Det var dessa arter, som först av alla fingo stor 

användning, liksom hos oss i gamla tider endast tallen användes. Då 
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det blev tunnt med förråden av mogen tallskog tillgrep man hos oss gra- 

nen. I Australien kom man underfund med att »the gums» eller Euca- 

Fig. 4. Skog från de mera gynnade delarna av Nya Syd Wales. Det stora trädet 
»spotted gum», Eucalyptus maculata, har alldeles blank, råttgrå bark. 

lyptusarter med jämn, grå, liksom polerad bark och >»the stringybarks>, 

underliga stammar, på vilka ytterbarken ramlar av i stora, ofta flera 

meter långa trasliknande band, ävenledes äga i hög grad användbart 



AUSTRALIENS PRODUKTION OCH KONSUMTION AV TRÄVAROR. 546 

virke. Jag skall icke trötta med att gå in på flera detaljer, vill bara 

erinra om ännu en typ bland Eucalyptusarterna, som fått namnet »the 

ashes» på grund av dess veds synnerliga likhet i utseende och egen- 

skaper med nordliga länders askarters.! 

Utöver detta släktes arter finnas ju även talrika andra träd, som ha 

värdefullt virke. På den engelsk-amerikansk-australiska marknaden in- 

delar man som bekant virket i tvänne stora huvudslag: »hardwood» och 

»softwood». I flertalet fall kunna dessa ord på svenska ersättas av löv- 

träds- och barrträdsvirke. Detta är dock ej fullt fallet i Australien. 

Alla Eucalyptus tillhöra hardwood-typen, men till den äro också att 

räkna en del andra, belagda liksom nyss nämndes för »askarna», med 

gamla kända europeiska namn såsom »bok>, »ek», »rosenträd» etc. på 

grund av virkets större eller mindre likhet med de nämnda trädslagens, 

men härstammande från representanter för helt andra släkten och ofta 

t. o. m. från för den norra hemisfären alldeles främmande familjer. Att 

här ens flyktigt omtala dem torde ej vara av nöden. Jag vill blott 

nämna »the she-oaks» eller Casuarinerna, i virket ett mellanting mellan 

mahogny och medelhavsekarna. Deras högresta kronor, behängda med 

märkliga Equisetumliknande gröna grenar, erinra i det australiska land- 

skapet på ett förvillande sätt om långbladiga tallar såsom t. ex. wey- 

mouthtallen. Vidare bör kanske ett ord nämnas om acaciorna, av 

vilka den australiska floran besitter ej mindre än 412 kända arter. Bland 

dem finns ett antal med utomordentligt hårt, tungt, mörkfärgat virke 

av viollukt, vilket står i högt pris inom möbelindustrien; främst står 

»blackwood>», Åcacia melanoxyplon. I vårens tid skimrar landskapet gult 

av de blommande acaciorna, och luften doftar från deras millioner och 

äter millioner blommor. 

Vad som gör Australien i så hög grad beroende av den europeiska 

och amerikanska trävarumarknaden är att dess flora, så rikt på utomor- 

dentligt värdefulla hardwood-trädslag, är påfallande fattig på mjuka, 

vårt barrträdsvirke motsvarande trädslag, på »softwood»>. 

Barrträden äro dels få, dels äro de på intet sätt beståndsbildande på 

sätt likartat det, vilket vi känna från den norra hemisfären, utan ingå i 

större eller mindre mängd såsom blandning i Eucalyptusskogarna. För- 

rådet har också i hög grad anlitats, och märkligt nog har den nu små- 

ningom uppblomstrande australiska skogsvården fäst rätt ringa vikt vid 

landets inhemska barrträd, utan mera vänt sin uppmärksamhet till främ- 

mande arter. 

! En liten utställning av olika australiska virkesslag var vid sammanträdet anordnad och 

av den fann den intresserade lätt nog, vilken rik mångfald Eucalyptussläktet i detta fall er- 

bjuder. Den förvaras i Handelshögskolans råproduktmuseum. 
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Under namnet »tall» (pine) går i Australien virket av ett par Arau- 

caria-arter: »colonial pine» eller »white pine» (Å. cuninghami) och »bu- 

nya-bunya pine» (ÅA. bidwilli), bägge med ett gott, vitt, värdefullt virke, 

karaktäriserat av lustiga stora vitgula, punkter. Det andra viktiga austra- 

liska barrträdssläktet är Callitris (syn. Frenela), i Australien benämnt 

»cypress piner. De hithörande arterna lämna ett brunaktigt virke, 

ytterst värdefullt därigenom, att det bättre än något annat motstår in- 

sektangrepp överhuvud och framförallt landets fruktade skräck bland 

insekterna de »vita myrorna» eller termiterna. 

Det är i detta sammanhang nödvändigt nämna några ord om denna 

Fig. 5. Mount Riddel, Healesville, nordost från Melbourne i Victoria, visande ett typiskt 
Eucalyptusskogslandskap med rikligare nederbörd. 

för den dustraliska virkesförbrukningen så utomordentligt viktiga fråga. 

Ingen, som ej sett det, kan göra sig en föreställning om den noggrann- 

het, precision och stillfärdighet, med vilken »the white ants» utföra sitt 

arbete. Man ställer en koffert på vinden, tittar till den efter ett par 

veckor för att ta något i den, när man öppnar locket faller allt samman 

i en hög. »The white ants» ha ätit upp den, endast oljefärgen är kvar. 

Man upptäcker en vacker dag, att dörrkarmen 1 ens rum till stora delar 

blott består av oljefärg med ett tomrum innanför; på en kort tid ha 

dessa fruktansvärda djur burit bort allt innanför. En annan dag finner 

man huset underminerat, pålarna som det står på äro uppätna etc. etc. 

Telegrafstolpar göras gärna av järn, ty äro de av trä, kunna termiterna 

en dag ha ätit upp dem. Men å andra sidan rödja de ofta på ett fåtal 
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år till jordbrukarens båtnad fälten från jätteträdens stubbar och de ring- 

barkade trädens vita skelett. 

Överhuvud var det mycket svårt att få verklig och säker klarhet an- 

gående orsakerna till de virkesskador, som tillskrevos »white ants», lik- 

som också, vilka virkesslag 

som voro utsatta för och 

vilka som voro immuna för 

dylik åverkan. Dr ERIC MJö- 

BERG, som känner väl den tro- 

piska delen av Australien, 

har t. ex. meddelat mig, att 

utom termiterna även en ved- 

borrande skalbagge (Bost- 

richus jesuita) inom världs- 

delens norra partier gör stor 

skada på telegrafstolpar och 

annat virke i det fria. 

Överhuvudtaget vill det 

dock synas som om barr- 

trädsved, kanske närmast på 

grund av stor hartshalt, är 

mera skyddad än flertalet 

lövträds ved. Likaså före- 

faller det mig som virkes- 

slag, vilka i vissa delar av 

landet äro utsatta för an- 

grepp, i andra ga fria. Jag 

hade emellertid ej tillfälle 

tillräckligt studera dessa frå- 

gor. ; 

Av allt inhemskt och främ- 

mande barrträdsvirke anses 

det från Nya Zeeland här- 

stammande «utomordentligt 

vackra, vita och jämna vir- 

Fig. 6. Varmtempererad regnskog i trakten nordost 
om Melbourne. De härskande träden, av vilka ett 
fallet ligger i förgrunden, äro Fucalyptus regnans och 
E. goniocalyx. De nå i utvuxet tillstånd vid omkring 
300 års ålder upp till 2 m. i diameter och c:a 80 m. 
i höjd. De trädartade ormbunkarna äro Dicksonia 

antarctica. 

ket av kauritallen /Dammara eller Agathis) vara det förnämsta. 

Lå 

Efter denna korta översikt av virkesslagen skall jag söka föra mina 

åhörare ut i de australiska skogarna och med några ord beröra deras 

utseende och viktigaste typer. Dessa stå, som redan visats, i närmaste 
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beroende av nederbörden. I det centrala Australien, där denna går 

ner under 200 mm. och där den starka insolationen medför mycket 

höga värmegrader, finnas dels rena öknar, dels glesa, lågvuxna snår- 

skogar eller buskskogar av skilda slag, dels ock savanner bevuxna med 

saltväxter, gräs, småbuskar och ensamstående träd eller trädgrupper. 

Dessa växtsamhällen, i vilka träden, där de finnas, blott nå några få meters 

höjd, äro visserligen lokalt för gruvdrift, fåravel m. m. av stor betydelse 

såsom lämnande ved och virke till de lokala behoven. För landets trä- 

TIFopisk Tegnskog Savann 3 

g 27. T T 5 0 GERE IS AA Rd . 
UU Sarannskog Öknvar Z. 

Fig. 7. Växtgeografisk karta över Australien. (Delvis efter Diels). 

varubehov i stort spela de ingen roll, ehuru de torde intaga ungefär 

?/4 av kontinentens hela yta. De angivas på kartan, fig. 7, med ljusare toner. 

Skogsland från vår synpunkt är egentligen blott de å kartan strec- 

kade områdena. För närvarande och för långa tider framåt komma de 

inom den tropiska delen av landet belägna skogarna att ha ringa eller 

ingen betydelse för Australiens skogshantering. Detta av orsaker, som 

här ej medhinnes att närmare angiva. 

Av alldeles egenartat slag på samma gång som av det största växt- 

geografiska intresse och av den största ekonomiska betydelse är det 

artrika och bördiga skogsland med en nederbörd av 7350—1 250 mm., 
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som intar Australiens sydvästliga del. Dit vända vi oss först. Här är 

det tvenne trädslag, karri och jarrah, som utgöra föremålet för skogs- 

hanteringen. Den senare är ett av Australiens allra värdefullaste vir- 

kesslag, angripes ej av termiterna, och torde överhuvud vara att räkna 

HN rå 

9 

Fig. 8. Karriträd (£ucalyptus diversicolor) vid Big Brook State Mill. Västaustralien, 
Cirkar/Oorm. Dopa. (Ener föt. av GC. i.e OSstemfeld). 

bland världens yppersta virke. Jarrahområdet anses utgöra ungefär 3.2 

mill. har inom det av sandmarker bildade kustlandet, ett område således 

något större än Småland, som omfattar ungefär 3.o mill. har. Trädet 

(Eucalyptus marginata) bildar här ganska rena bestånd, något i Au- 

stralien ovanligt; det når en genomsnittshöjd av 30—40 m. och en dia- 

meter av 0,,—1,; m. Ungefär från slutet av 1890-talet bedrives en 
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mycket omfattande sågverksdrift inom jarrahskogarna, och den årliga 

exporten utgör nu 32 000—40 000 kbm. 

Karri (Eucalyptus diversicolor) har däremot tagit i besittning det frukt- 

bara landet, den feta, djupa terra rossa-jord, som täcker betydande om- 

råden i sydvästliga Australien. Denna skog får nu som bäst vika för yxan 

och plogen. I allt uppskattas karri-landet till ungefär 480 000 har, d. v. s. 

Malmöhus läns storlek. Virket är sämre, blodrött i färskt tillstånd, brun- 

rött som torrt, ej motståndskraftigt mot termiter m. fl. Man har dock 

uppfunnit en metod att dränka det med sockerlösning m. m. och där- 

igenom göra det lämpligt till järnvägssyllar. Arbetarepartiet, som nu 

sitter vid makten i Västaustralien, liksom i hela australiska statsförbun- 

Fig. 9. Big Brook sågverket. Västaustralien. (Efter fot. av C. H. Ostenfeld.) 

det, har, sedan man lyckats få en stor leverans dylika till den under 

byggnad varande 1,200 km. långa järnväg, som skall förena det väst- 

australiska och det ostaustraliska järnvägsnätet, anlagt ett statssågverk 

i karriområdet. Västaustraliens premiärminister, Mr Scaddon, som satt 

1 gång detta statssocialistiska experiment, bade vänligheten inbjuda mig 

till ett besök vid detsamma och därunder lämna alla önskade uppgifter. 

Då karriskogen är en av de märkligaste i världen, skall jag med några 

ord efter min dagbok, omtala densamma. Mitt besök gällde en trakt 

med vackra, men icke enastående bestånd. 

I en stenfri, mörkbrun, mycket bördig mark, tätt bevuxen av vårt vanliga 

svenska örnbräken (Pieris aquilina) bildar karrin i dessa trakter fläckvis 

nästan rena bestånd, endast uppblandad med ett par andra Eucalyptus- 

arter. Träden i denna urskog äro i genomsnitt 70—75 m. höga med en gren- 

fri stam av 30 —45 m. och oftast av en ideal stamform, fig. 8. De stora 
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jättarna stodo på ett par tiotal meters avstånd från varandra med talrika 

undertryckta, likåldriga träd mellan sig. Beståndets ålder var 200—225 

år. Under mitt besök fälldes tvänne av jättarna; den ena av en små: 

länning och en estländare! Träden hade följande dimensioner: det ena 

se, m. till första grenen, 76 m. i totalhöjd, 1,9 m. i diameter 2,2 m. från 

marken, det andra respektive 46, 735 och 2,: m. Det första innehöll en 

virkesmassa av 33 load eller 1,650 kbf. eller nära 47 kbm. Då varje 

load här på rot anses vara värt I sh., skulle trädets värde vara 33 sh. 

Det bör, för att avverkningen skall löna sig, finnas minst 2,500 kbf. d. 

v. s. ett par stora träd pr har, maximum är ungefär 12,000 kbf. pr har. 

Utdrivningen skedde med o0ox- eller hästspann av 6 par, vilka släpa 

de cirka 8 m. långa stockar, i vilka träden kapas, ned för de i den 

feta leran glatta basvägarne. Vid lutning glider stocken på en framtill 

underlagd skopformig järnskena. Släpningen är högst ett par hundra 

meter till de in i skogen byggda järnvägsspåren. Skogsarbetarne för- 

tjäna 15—20 sh. pr dag, de vid det närbelägna sågverket anställda något 

mindre (10—16 sh.) allt med 8 timmars arbetsdag. 

Vända vi oss nu till sydöstra Australiens skogar, så finna vi där en 

rik mångfald av skogsformer stående i relation å ena sidan till neder- 

börden på sätt som redan framhållits, å andra sidan till markens be- 

skaffenhet i likhet med vad redan de västaustraliska skogarna lämnade 

ett exempel på. Arterna följa ofta linjeskarpt de skilda jordslagen. 

En stor skola av de på detta område ledande australiska forskarna med 

R. H. CAMBADGE i spetsen tror sig t. o. m. av de i beståndet ingå- 

ende Eucalyptusarterna på några få procent när kunna avläsa markens 

kiselsyrehalt. Det förefaller mig underligt men påfallande var, med vil- 

ken säkerhet de av beståndet kunde säga, vilken bergart, som bildade 

berggrunden under detsamma. 

Av de Ostaustraliska skogarna skall jag blott med några få ord fram- 

hålla ett par typer. »Normalskogen», den allmännast utbredda, syntes 

mig vara en gles Eucalyptusskog av ungefär 20—235 m. höjd, i regel 

numera bränd åtskilliga gånger, vadan en stor mängd lägre träd och 

buskar voro ersatta av gräs. De härskande arterna äro vanligen 3—5 

Eucalyptusarter, men i det härskande skiktet ingår även spridda individ 

av upp till något tiotal andra arter, växlande för olika trakter. Så 

snart vattentillgången blir rikare, sluter sig beståndet, och en svårgenom- 

tränglig snårunderväxt uppstår. 

Mest imponerande av alla australiska skogstyper och den kanske mest 

storslagna vegetationsform jag sett i världen, vida överträffande de tro- 

piska urskogarna, voro de subtropiska Eucalyptusskogar med trädartade 

ormbunkar, som täcka Kustkordillerans sydligaste partier inom Victoria. 
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Där resa sig jättelika Eucalypter (£. regnans och E. goniocalyx) till en 

medelhöjd av 75—80 m. De högsta individer av förstnämnda art äro 

sannolikt världens högsta träd. Det högsta omsorgsfullt mätta var 326 f. 

It. (99,39 sm.) med, en omkrets.av 25. f. 7 t. (7,8 wm.) 6:fot frångmar: 

ken. Uppgifter om vida högre finnas emellertid. I dessa skogar (fig. 6) 

utgöres undervegetationen jämte av mycket annat av jättestora trädar- 

tade ormbunkar med en krona av 3—5 m. långa plymblad, med sin 

skära, ljusa grönska stickande av mot stammarnas av skogseldarna ko- 

Fig. 10. Naturlig föryngring av Spotted gum (Zucalyptus maculata). Nya Syd-Wales. Att 
observera är hur rikligt solljus kronorna på grund av de på kant ställda bladen genomsläppa. 

lade svarta yta. Ormbunkarna utgöras av Dicksonia antarctica och Al- 

sophila australis. 

Arealen av Australiens verkligen virkesbärande skogsmark är natur- 
ligen ännu rätt otillfredsställande känd. De sista officiella siffrorna an- 

giva 40.8 mill. har, således ej fullt så mycket som Sveriges hela areal, 
vilken ju i runt tal är 45 mill. har, medan skogsmarken därav anses 
vara 21,4 mill. har. Säkrare än totalarealsiffran är emellertid siffran för 

vad de olika kolonierna avsöndrat för fortsatt skogsbruk, således för en 

drift närmast motsvarande den vi tänka oss under begreppet kronopar- 

ker. Detta utgör den kolossala arealen av 11,: mill. har eller precis 
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hälvten av Sveriges hela skogsmark. Som synes är staten ej rädd att 

taga för sig i Australien. Icke en bit av denna mark får avsöndras 

utan respektive parlaments medgivande. 

Sådana kraftåtgärder äro emellertid säkert behövliga. Den australiska 

nationen är ung, den första kolonien (Sydney) grundades 1788, de övriga 

i förra hälvten av 1800-talet. Det stora uppsvinget kom emellertid med 

guldfynden efter 1851. Nu utgör befolkningen 4,8 mill. själar. Det är 

således ett litet folk i ett stort land. Men i samma mån som kulturen 

har trängt fram, järnvägar byggts in i bushen — på någon flottning 

av virke är naturligtvis ej att tänka i detta torra land — i samma mån 

har skogen hotats från två håll dels av dem, som med eld och yxa vilja 

vinna betesmarker och odlingsmark, dels av dem, som vilja vinna virke 

för de mångsidiga behov ett nytt land äger. De förra ha särskilt använt 

sig av ringbarkning för att på ett billigt sätt döda ofta högst värdefull 

skog. De ändlösa områdena med vita trädlik, som sträcka sina grenar 

mot himlen, utgöra ett av de mest karaktäristiska dragen i det austra- 

liska landskapet utmed trafiklederna. 

Till sist insågo myndigheterna, att det var nödvändigt söka få ordning 

och konsekvens i skogens behandling, och under de senaste bägge år- 

tiondena har i alla stater upprättats skogsstyrelser, till befogenhet och 

arbetssätt någorlunda motsvarande vår domänstyrelses. De 6 kolonier, 

som ingå i det Australiska statsförbundet, äro i dessa frågor fullt fria 

och oberoende. Röster ha emellertid redan höjts för vissa gemen- 

samma åtgärder och i november 1911 hölls i Sydney den första kon- 

ferensen mellan cheferna för de olika staternas skogsstyrelser, därvid 

många frågor av stor vikt på ett utmärkt sätt behandlades. Det är 

lätt insett, att någon egentlig skogsvård för större arealer ännu icke 

kommit till stånd härnere, utan förhållandena gestalta sig ungefär som 

hos oss i Norrland. Man leder avverkningen i urskogar som öppnas, 

man studerar trädslagens egenskaper, föryngring m. m., man försöker 

få en pålitligare uppskattning av arealer och virkesförråd, man organi- 

serar skogsundervisningen, vilken ännu står på ett ganska primitivt 

stadium. 

En fråga av stor vikt, som är under behandling, är i vad mån man 

genom kulturskogar kan fylla landets alltmer stigande behov av barr- 

trädsvirke. På den nämnda konferensen intog debatten därom ett vik- 

tigt rum, ty importen därav stiger med en fart, som med de starkt 

protektionistiska tendenserna i landet väcker ängslan. Den har numera 

ett värde av ungefär 36 mill. kr. årligen, varav Sverige bidrager med 

en alldeles för ringa del. 

Det är en art, nämligen den kaliforniska Pinus insignis (syn. Pinus 

36 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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radziata) the Monterey pine», som den i sitt hemland kallas, som man 

finner planterad överallt i Australien. Jag måste instämma med Victo- 

rias skogschef, Mr MACKAY, när han säger, att det är det enda exempel 

han känner på att ett främmande trädslag i sitt nya hemland visat sig 

producera ett bättre och starkare virke än i sitt ursprungliga. Denna 

art växer utmärkt snabbt och ger i slutna bestånd ett ganska kvistrent 

och vackert virke. På Mount Macedon i Victoria visa 30—32 år gamla 

bestånd en diameter av 22—27 tum och 45—560 fots höjd, med ett 

värde pr har av 180 p. st. eller 3,240 kr. Resultatet är ingalunda ena- 

stående. Även Svarta havs-formerna av Pinus laricio synas ge ett gott 

resultat. Frågan om främmande barrträds acklimatisation står emeller- 

tid alltjämt på försöksstadiet. 

Säkert är emellertid att virkesbehovet såväl för eget bruk som för 

export snabbt växer, isynnerhet om man tänker även på pappersmasse- 

behovet. Det är ej tal om, att Australien under de närmaste årtion- 

dena själv kan fylla detsamma. I dess ställe visar den ökade avverk- 

ningen ur dess egna skogar, vilken för 1902 skattas till 830,000 kbm., 

1907 till 981,000 och 1912 till 1,574,000 kbm., mot en kommande över- 

ansträngning av desamma. 

Vi kunna därför med lugn påräkna att, oaktat konkurrensen med 

Stilla havskustens sågverk, vilken torde komma att pågå ännu ett år- 

tionde, bliva en eftersökt virkes- och massaleverantör i Australien. Jag 

skulle emellertid vilja påpeka en viktig sak därvid. Här arbetas och 

strävas från många hål att få sälja, men sällan eller aldrig hör man 

talas om några systematiska strävanden att just i sådana länder, där vi 

ha goda kunder, göra ansträngningar att även £öpa sådana av deras 

produkter, vilka de å sin sida gärna vilja sälja. Dessa strävanden borde 

emellertid gå hand i hand dels därför att ångbåtslinjerna för att göra 

vederbörlig nytta måste ha både ut- och hemfrakter, dels därför att 

folkstämningen mot säljarelandet blir så ofantligt mycket gynnsammare, 

då det även är ett köpareland. Med avseende på skogsprodukterna 

tror jag, att det borde undersökas, om icke vår uppblomstrande möbel- 

industri i vida större omfattning än hittills kunde tillgodogöra sig Austra- 

liens utmärkta lövträdsvirken. 

Säkert är, att vi under alla omständigheter kunna komma att till Austra- 

lien avsätta för flera millioner mera årligen av våra skogars produkter 

än nu är fallet. 
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Nyare principer för avverkningens utförande. 

I. Föredrag 

vid Svenska Skogsvårdsföreningens årsmöte den 16 mars 1915. 

Av GUNNAR SCHOTTE. 

Gå vi långt tillbaka i tiderna och tänka oss, huru skogarna föryngrat 

sig, skola vi finna, att föryngringen uppkommit på tvenne olika sätt. 

De gamla träden torkade och föllo omkull, och härigenom uppstodo 

större eller mindre luckor. I dessa spirade sedan så småningom åter- 

växten upp. — Föryngringen uppkom på ett sätt, som påminde om, 

vad vi i senare tider kallat blädningsbruk. 

Men så härjade också skogseldar, antända av åskan, och då kunde 

större eller mindre områden bliva kallagda. Återväxten kom mera jämn- 

aldrig upp på ganska stora ytor, såsom efter ett trakthyggesbruk. 

Jag har velat erinra om detta tvåfaldiga sätt, på vilket naturen föryngrat 

skogarna åt oss, då man ofta felaktigt får höra, att blädningen bl. a. 

skulle ha den fördelen, att den vore naturligare än trakthuggningen där- 

igenom, att alla skogar i naturen skulle föryngrat sig gruppvis. 

När människan tillgodogjorde sig skogen för eget behov, då tog hon ut 

virket genom planlös plockblädning. Den dimension, man behövde, tog 

man, där den närmast och bekvämast kunde påträffas. Men när det 

gällde avverkning för andra ändamål, då användes redan för århundra- 

den sedan trakthuggning. Jag behöver blott erinra om finnarnas svedje- 

bruk, om pottaskebränningen isödra Sverige, om kolfallen i mellersta och 

norra delarna av vårt land. — På så sätt ha både olikåldriga och lik- 

aldriga skogar uppstått. Jag vågar påstå, att de senare — de likåldriga — 

förekomma å den vida större arealen i vårt land. 

När så skogsvetenskapen fick hand om skogarna — då först i Tysk- 

land — förordades till en början, åtminstone för boken, den gruppvisa 

föryngringen — Femelschlagbetrieb, jardinage concentré av sådana 
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skogshushållningens koryféer som 'GEORG LUDVIG HARTIG, HEINRICH 

VON COTTA och GOTTLOB KÖNIG. Men snart var man inne på den 

rena kalhuggningen — PFEILS namn är härvid särskilt fästat. Trakt- 

huggningen grep alltmera omkring sig. Den hade ju obestridligen 

också vissa fördelar vid skötseln av tallskogar och även granskogar vid 

mera extensiv hushållning. Den rena och likåldriga skogen blev skogs- 

hushållningens ideal. — Så småningom började man likväl få ögonen 

öppna för trakthuggningens skuggsidor. Insektsangrepp, frost och torka 

hemsökte kulturerna. De unga plantskogarna av tall fingo ofta ett jäm- 

merligt utseende genom krokiga och svaga stammar. Trakthuggningens 

vedersakare skyllde det sistnämnda på planteringen — vi veta, att det 

var användandet av olämpligt frö, som var orsaken, men proveniensfrågan 

var då ännu ej känd. Hjälpkulturerna krävde också betydande kost- 

nader. Den oerhörda utbredningen av likåldriga, rena bestånd bragte 

även de äldre skogsbestånden i fara. Stormar, insekter och svampar 

började härja starkt. Trakthuggningen hade med den strängt genom- 

förda äldre formen av traktblädningen det gemensamt, att blandskogarna 

försvunno. Resultatet av den sistnämnda — traktblädningen — blev 

uppkomsten av stora rena bokskogar, och efter kalhyggena erhöllos 

rena barrskogar antingen av tall eller av gran. Redan från mitten av 

1800-talet började i Tyskland resa sig en reaktion mot den överdrivna 

formen av traktblädning och framför allt mot kalhuggningen — särskilt 

kanske mot skogsindelningsförfarandet för trakthuggningen — Fach- 

werks-metoden. Det är också påtagligt att skogarna tillfogades bety- 

dande skador genom dennas schablonartade, byråkratiska tillämpande. 

Den ekonomiska verkan ansågs ej heller bli lysande genom den me- 

toden. Det blev emellertid icke en skogsman av facket beskärt att 

först bringa dessa frågor till eftertanke, utan det var en zngenjör, som 

— för att tala med TICHY — »gav första uppslaget till rättelse av den 

till så betänklig självgodhet komna optimismen beträffande skogsindel- 

ningen». Det var MAX ROBERT PRESSLER, som utkastade den ena strids- 

skriften efter den andra. 

Och så uppträdde på 1880-talet KARL GAYER med sitt rop »åter till 

naturen». Han ville, som vi veta, återföra de rena likåldriga bestånden 

till gruppvis blandade, olikåldriga. Han blev härigenom en ivrig före- 

språkare för blädningen. I början på 1890-talet blev BORGGREVES bläd- 

nings-gallring en källa till mycket tvistefrö mellan i första hand de tyska 

skogsmännen, men även i andra länder gingo stridens vågor högt. Det 

är också mycket tvivelaktigt, om bestånden verkligen kunna från ärftlig- 

hetssynpunkt grundas — såsom BORGGREVE ville — på de medhärskande 

träden eller tvåorna i skogsförsöksanstaltens beteckningsschema. BORG- 
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GREVES insats var emellertid betydande genom det ökade intresse, som 

han lyckades åstadkomma för såväl en intensiv beståndsvård som för 

blädning över huvud taget. 

Även om allt fortfarande trakthyggesbruket är det vanligaste i åtmins- 

tone Preussen och Sachsen och flera andra tyska stater, så finnes det 

knappast någon, som numera uppträder och försvarar detsamma, när det 

gäller stora hyggen. Man har tagit intryck från motståndarna och mode- 

rerat storleken av kalhyggena högst betydligt. Härom vittnar bland an- 

nat MAYR'S förslag om Kleinbestandswald, varom jag längre fram skall 

orda mera. — Till sist har professor C. WAGNER år 1907 förvånat den 

skogliga världen med ett helt nytt skogsbrukssätt, Blendersaumschlag, 

vartill jag också strax skall återkomma. 

+ 

Gå vi så till utvecklingen i vårt land, så var det ju ett stycke in på 

1800-talet, som man kan börja tala om ett mera hushållsmässigt skogs- 

bruk. Vi importerade då Fachwerks-metoden från Tyskland, och — när 

det gällde södra och mellersta delarna av landet — var skogsmannens 

enda skogsvårdande sysselsättning att staka ut sina hyggen och even- 

tuellt ställa fröträd. Någon särskild beståndsvård eller mera invecklad 

föryngringsmetod — utom sådd och plantering naturligtvis — kom honom 

ej vid. Och i Norrland, när avverkningarna från 1860-talet togo fart, 

utdrevos ju blott de grövre dimensionerna. Någon särskild tanke på 

återväxten skedde ej och kunde ej heller ske. 
Direktör C. G. HOLMERZ vid skogsinstitutet tog starkt intryck av GAYER, 

och vid undervisningen framlyste hans sympatier för blädningen — sär- 

skilt traktblädningen. Men detta påverkade ej mycket praktikens män. 

Trakthuggningen florerade allt fort, understödd av sådana kraftiga viljor 

som J. O. AF ZELLÉN och C. M. SJÖGREEN. Den sistnämnde gick 

givetvis för långt. Jordmånen var därför gynnsam hos de yngre skogs- 

männen, när UNO WALLMO år 1897 uppträdde med sin bok »Rationell 

avverkning». Om denna bok uppstod nu, som vi väl alla minnas, en 

ganska het strid. De äldre skogsmännen ropade »korsfäst», de yngre 

liksom de enskilda skogsägarna sågo på den med mera sympati. Det 

är nu 18 år sedan dess, och stridens hetta har nog lagt sig mycket — 

även om WALLMO genom en och annan alltför påtaglig överdrift då 

och då fått den att ånyo blossa upp. Alla erkänna numera den bety- 

dande insats, WALLMO gjort på att höja beståndsvården. Från föryng- 

ringssynpunkt, stå däremot många mera skeptiska mot hans »rationella 

blädnings» allmängiltighet. Svårigheterna att i våra vidsträckta skogs- 
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distrikt i rätt tid passa på och sköta 1000-tals luckor äro också bety- 

dande. På sistone intar WAHLGREN en något medlande ståndpunkt och 

söker göra rättvisa åt de olika skolorna, men dock med, efter vad jag 

tyckt mig finna, mycket tydliga sympatier för trakthyggesbruket. 

Tänka vi särskilt på Norrland har den forna timmerblädningen — 

dimensionsavverkningen — modifierats. Avverkningsmetoden efter domän- 

styrelsens cirkulär av år 1902 är närmast att betrakta som ett mellanting 

mellan traktblädning och trakthuggning med fröträdsställning. På sista 

tiden har slutligen HOLMGREN pläderat för införande av trakthuggning 

1 stor skala i de norrländska skogarna. 

Vi se av denna lilla exposé, att utvecklingsgången varit densamma i 

Tyskland, södra och mellersta Sverige samt Norrland. Den mera in- 

tensiva skogshushållningen börjar med trakthuggningen i Tyskland vid 

början av 1800-talet, efterhärmas i Sverige på 1830-talet och införes i 

Norrland omkring år 1910. Den norrländska skogshushållningen är så- 

lunda en 70-80 år efter den i övriga delar av landet. Nu vill jag ej härmed 

säga, att exempelvis HOLMGREN är 70—580 år efter sin tid, utan att det är 

skogarnas beskaffenhet och avsättningsförhållanden, som betingat propa- 

gandan i viss riktning. Liksom det stora flertalet av de norrländska skogarna 

nu lämpar sig bäst för trakthuggning, så var förhållandet detsamma i 

södra och mellersta delarna av landet, när trakthuggningen påbörjades 

där. Detta utesluter ej, att den fick fortgå för länge i dessa trakter, och 

att många skogar trakthuggits, som ej bort så behandlas. 

Men min mening med detta föredrag var ej att uppkalla diskussion 

om det gamla tvistefröet trakthuggning eller blädning utan att i stället 

mera ingående redogöra för tvenne nya avverkningssystem och något 

diskutera lämpligheten av deras mera allmänna prövning i vårt land. 

Den för ett par år seden aflidna professor HEINRICH MAYR i Miänchen 

har i sitt år 1909 utgivna verk »Waldbau auf naturgesetzlicher Grund- 

lage» förordat vad han kallar »Kleinbestandswald». MAYR betecknar 

sitt förslag som en mera naturlig och räntegivande skogshushållning än 

andra. Överförandet från den gruppvisa skogen till den likåldriga trakt- 

hyggesskogen i stora bestånd har åstadkommit stora skador, varigenom 

ännu i dag den gruppvisa skogen gäller som skogsideal. Men en åter- 

gång till denna anser MAYR för omöjlig, då den ej uppfyller de nuva- 

rande fordringarna på räntabel skogshushållning. Räntabiliteten måste 

i de tätt befolkade kulturländerna mer och mer träda i förgrunden. För 

en räntabel skogshushållning, vilket är detsamma som en rationell, fordras 

f. n. en kompromiss mellan ägarens ekonomiska principer och de upp- 

byggande naturkrafterna. Den enklaste och bekvämaste av alla skogs- 
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brukssätt är trakthuggning genom kalavverkning, vilket är det enda 

skogsbrukssätt, som giver full rättvisa åt räntabiliteten; men den släpper 

ej ostraffat efter på naturens fordringar, såsom många skogskatastrofer 

visa. Den kan fördriva lämpliga trädslag, och den försämrar långsamt 

men säkert marken. Mot de rena bestånden har GAYER uppställt sina 

blandade bestånd, och mot konstgjord föryngring har han föreslagit 

naturlig föryngring i grupper under ett glest överbestånd. Men den 

Gayerska metoden har många gånger klickat eller blott blivit ett styck- 

verk. Den långsamma föryngringen har ej överensstämt med räntabi- 

litetens fordringar. Och vad beträffar de blandade bestånden, så har 

det visat sig i Bayern, att de ej tilltagit i omfattning. MAYR yrkar nu 

på, att skogsindelningen reformeras efter naturliga grunder, och att de 

rena bestånden bibehållas af finansiella skäl. 

Han vill fortfarande ha skogen indelad i avdelningar, som sedan upp- 

delas i bestånd på 0,3 till 3,0 hektar, »Kleinbestände» — småbestånd, 

vilka skola utgöra fasta indelningsfigurer. Varje småbestånd bör bestå 

av annat trädslag än angränsande småbestånd, men i sig självt skall det 

vara rent. När det är nödvändigt såsom i fjällen, på sandmarker, fuk- 

tiga ståndorter etc., kan samma trädslag få finnas i vidliggande små- 

bestånd, och må då enheten stiga till 5 hektar. Men det är då också 

önskvärt, att ett sådant närgränsande bestånd avviker genom större 

åldersskillnad. Bestånden gallras och ljushuggas, så att de vid en ålder 

av 40—50 år kunna förses med underväxt. Denna får endast på den 

bästa boniteten eller under ljusbehövande trädslag vara av sådan beskaf- 

fenhet, att den själv lämnar någon avkastning. Underväxten skall utöva 

samma goda verkan på marken som de blandade bestånden utan att i 

kronorna inkräkta på utrymmet för det värdefulla huvudbeståndet. Den 

skall dessutom vara till för att förhindra småbeståndets för tidiga föryng- 

ring — ty MAYR gallrar starkt. 

MAYRS småbeståndsskötsel förlöper på följande sätt: Den täta föryng- 

ringen vårdas genom rensningshuggning, så att buskage, vargar, krokiga 

stammar, dubbelstammar m. m. noga borttagas. Sedan får ungskogen 

lämnas i fred, medan kronorna sluta sig. När träden börjat kvista sig 

och den nödiga stamhöjden är uppnådd — vid 30—40 års ålder — börja 
de egentliga gallringarna, som förnyas vart s5:te år, och fortgå, tills be- 

ståndens halva omloppstid är nådd (vanligen 350 år). Nu börja ljus- 

huggningarna och fortgå, under beståndets 50:de till 8o:de år. De åter- 

komma till en början vart s5:te år, sedan vart 10o:de. Under denna tid 

inplanteras underväxten. Föryngringen sker genom naturlig besåning av 

en tät fröträdsställning. Vid fröår — omedelbart före eller bättre efter 

sedan fröet har fallit — bortskaffas underväxten helt eller delvis, och 
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ungefär samtidigt avlägsnas hälften av fröträden. 5—6 år härefter tagas 

de öfriga fröträden bort, även om föryngringen ej överallt lyckats. I 

senare fallet sker ibättring genom plantering. MAYR, som var en av 

de mest vittberesta skogsmän, som funnits, anser, att hans metod passar 

för varje beståndsstorlek, för varje slags bestånd och för varje klimat. 

Som var att vänta har MAYRS förslag ej fått »någon vidare god press». 

De flesta ha ej — även om de värderat hans Waldbau i övrigt och 

hans beståndsvård — brytt sig vidare om hans »småbestånd». Från 

ett håll har framhållits, att småbestånden bli alldeles för många, för att 

revirförvaltaren skall kunna hålla reda på dem. Forstmeister KIENITZ 

har sålunda räknat ut, att för hans revir om blott 4,662 hektar, skulle 

så småningom uppstå 1,554—15,540 småbestånd, vilka blevo omöjliga 

att sköta i detalj. Vi se här en liknande anmärkning, som den HOLM- 

GREN framfört mot luckhuggningen hos oss. — Praktiskt genomförbart 

är i varje fall ej MAYRS förslag, även om det skulle motsvara idealen 

av naturföryngring. För att medgiva ljushuggning måste de rena be- 

stånden t. ex. förses med underväxt vid 50 års ålder, vilket åtminstone 

i vårt land är outförbart, med undantag av på de ställen, där den själv- 

mant infinner sig. Men MAYRS förslag har ändå sitt stora intresse, var- 

för jag här i dag velat något utförligare omnämna det. Det är nämli- 

gen ett sista försök att uppbygga skogshushållningen på rena bestånd 

och på trakthuggning. Men förslagsställaren har måst moderera den 

gamla trakthuggningen högst betydligt och kan ej rekommendera större 

hyggen på ett ställe än 3 hektar — i särskilt extrema undantagsfall 5 

hektar. Men jag tror, som sagt, att högst få komma att vidare reflek- 

tera ens å MAYRS småbestånd, och de torde därför ej heller bli så in- 

ternationella, som han velat. Jag tror man tryggt kan avföra detta sista 

försök att generellt sträva efter rena bestånd från dagordningen. 

Framtidens lösen blir nog i stället: skogsbruk med blandade be= 

stånd. Man kan väl säga, att den numera härskande ekonomiska hus- 

hållningens mål är — åtminstone teoretiskt sett — att nå den högsta 

markräntan. Den hushållning, som vill följa denna princip, måste ju 

då, för att ej vara ologisk, främst hava till ögonmärke att bibehålla eller 

höja just denna markens alstringskraft. Detta sker genom att humus- 

lagrets beskaffenhet är det bästa möjliga. Och härtill bidraga, som vi 

veta, de blandade bestånden mera än de rena. 

Men hur erhålla dem? Man kan anlägga dem direkt genom skogs- 

odling. Resultatet nås härvid bäst, som överjägmästare BARTHELSON 

visat, genom sådd av blandat frö. Detta dock helst under förutsättning 

att bestånden tidigt genomgallras en gång för att förhindra, att det ena 

trädslaget får taga överhand på det andra. 
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På naturlig väg — genom självsådd — torde målet fullt kunna nås 

endast genom WAGNERS Blendersaumschlag. Denna metod som vi på 

svenska kalla kantblädningen, utmärker sig, såsom jag redan vid recen- 

serandet av WAGNERS arbeten i tidskriften omnämnt, genom att avverk- 

ningen med åtföljande föryngring skrider fram bältesvis över bestånden. 

Skogen uppdelas i skiften — små hyggesföljder, om man så vill — på 

150—250 meters längd och högst 6—700 meters bredd. Föryngrings- 

huggningen påbörjas genom att en gata på 5—10 meters bredd upp- 

hugges i skogen. Den fortsättes vidare genom olikformig gallring av 

beståndskanten. På ett bälte innanför 5— 10-metersgatan utglesas sko- 

gen starkt. Närmast den: kala gatan får man endast tät fröträdsställ- 

ning, sedan ett ljushugget område och därefter endast starkare gallringar. 

Att bestånden mellan kanthyggena i övrigt skötas rationellt genom 

gallringar är självklart. Vart 3:dje—s5:te eventuellt 10:de år återkommer 

föryngringshuggningen och utföres på samma sätt. Avverkningen skri- 

der på detta sätt, som sagt, framåt bältesvis. Återväxtens uppkomst 

blir ungefär följande. Groningen försiggår under ett överbestånd och i 

'sidoskydd av tämligen slutna bestånd. Återväxten förstärkes mot be- 

ståndskanten och blir fullständigare. Den fulla slutenheten inträder un- 

der sidoskydd. Då återväxten får rotfäste under ett överbestånd, hinner 

den samla nödig rot- och bladmassa, innan den blir fullt friställd. Den 

kan härigenom lättare bekämpa den eventuellt senare uppkommande 

konkurrensen med gräs och örter. Ett viktigt moment för huggningens 

framskridande är givetvis fröåren, deras återkommande och deras utnytt- 

jande. Då fröår ej förekomma, göras avverkningsbältena smalare, vid 

rikare fröår bredare. Den första avverkningen ingriper bland de stor- 

kroniga, skuggälskande träden, därvid naturligtvis först avverkas den 

mindre stormhärdiga granen och först sedan bland de mera stormfasta 

och tillika ljusälskande träden, såsom tall, lärk, ek. 

När WAGNERS kantblädning gått över en skogstrakt och återväxten 

successivt följt efter, får skogen en form som vågorna å ett hav. Om åter- 

växten uteblivit på någon fläck tillgriper WAGNER skogsodling, sådd 

eller plantering av klimpplantor från trakter av kanthygget, där det fin- 

nes nog så mycket plantor. — Man har ju förr hos oss ställt sig tvek- 

samt gent emot tallplantering, då ett trädslag med pålrot skulle vara 

svårt att flytta. Så är dock knappast förhållandet, och WAGNER påvisar 

i stället naturvidrigheten i den nuvarande granplanteringen. Granen är 

visserligen det lättaste trädslag att plantera, men det svåraste att plan- 

tera riktigt. Ty de i naturligt tillstånd vågrätt växande rötterna bliva 

vid omskolning nedsänkta mer eller mindre lodrätt i marken. 

WAGNER är också en hätsk motståndare till plantskoleskötsel. Behöver 
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han skogsodla, så sår han helst, men förresten får han mer än tillräck- 

ligt med plantor å sina kanthyggen. Han skulle därföre också kunna 

vilja förvisa inte blott planteringssnörena utan även hela plantskolorna 

till Skansen, om det funnes en sådan inrättning i Wärtemberg! 

Huvudsynpunkten i den Wagnerska kantblädningen är ett utnyttjande 

av de för föryngringen gynnsammaste meteorologiska faktorerna. Av 

dessa faktorer äro regn och solsken samt deras tillträde till olika bestånds- 

kanter av största intresse. Av det vid lugnt väder, d. v. s. lodrätt, 

fallande regnet, stannar visserligen en del i kronorna, men regnet verkar 

i övrigt likformigt å alla beståndskanter. Det med kraftig västanvind 

kommande regnet tränger ett stycke in i beståndets västkant, men å andra 

sidan blir ett stycke utanför ostkanten ej fuktat. Jämföra vi så detta 

förhållande med solens tillträde till beståndskanterna, så veta vi ju, 

att de östra, södra och västra kanterna äro mest utsatta härför. I detta 

fall bli nu de östra och södra kanterna ogynnsammast för föryngringen, 

då solen där verkar starkt och regnet uteblir vid västanvinden — 

det mesta regnet kommer också med västanvinden. På nord- och nord- 

västsidan av ett bestånd är daggbildningen bäst. Marken och växtlig- 

heten bli mindre uppvärmda av solen, daggbildningen börjar tidigare 

om aftonen, fortgår rikligt under natten och långt fram på morgonen. 

Denna nord- och nordvästkanternas större fuktighet kan bevaras länge, 

då de ej under hela dagen belysas av solen. De hjälpa härigenom de 

unga plantorna över de heta, torra dagarnas törstperioder. 

Då man vill utnyttja de kala fläckarnas större markfuktighet för den 

naturliga föryngringen, måste man lägga dessa fläckar i det äldre bestån- 

dets skugga, samt så att de på det hela taget mest utsättas för vegeta- 

tionsperiodens nederbörd. Detta är blott möjligt med en hyggesriktning 

från nordväst till sydost eller från norr till söder. Dessa hyggesriktningar 

äro också grundläggande för WAGNERS föryngringsmetod. Han anser dock 

en hyggesriktning från norr till söder mest ändamålsenlig, emedan de 

med föryngringshuggning angripna bestånden härigenom ej så mycket 

utsättas för väststormarnas faror, som vid en avverkning från nordväst. I 

de Pickler-Limburgska skogarna nära Gaildorf i Wiärtemberg, där WAG- 

NER utbildat sin hyggesmetod långt innan han blef professor, föras hugg- 

ningarna nästan undantagslöst från norr till söder. Genom en massa 

undersökningar i granbestånd har WAGNER vidare funnit, att de nord- 

västra beståndskanterna äro fröbarast och att nordkanterna komma härnäst. 

Först i andra rummet lämna nordostkanterna och de västkanter, som 

eventuellt äro skyddade för vinden, goda fröskördar. Däremot skola de 

för vinden starkt utsatta västkanterna samt syd- och ostkanterna och de 

mellan dessa liggande riktningarna vara mer eller mindre sterila. 
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Slutligen framhåller WAGNER ytterligare en mängd fördelar med en 

hyggesriktning från norr till söder. Den i nordkanterna befintliga för- 

yngringen är mindre utsatt för barfroster och senfroster än ostkanterna, 
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Fig. 1. Schematisk framställning av ett fristående bestånd, som tänkes belyst från olika 
sidor och där regnet slår in med stark västanvind. (Efter C. WAGNER). 

som direkt träffas av den frostförande östanvinden. I nordkanterna sam- 

lar sig snön i större mängder än på andra ställen och smälter där senare 

än annorstädes. De unga plantorna äro därför här under snön längre 

tid skyddade för avbitning av djur. I övrigt äro de kalla nordkanterna 
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icke något älskat tillhåll för det vilda. Den större snörikedomen i nord- 

kanten giver även marken därstädes en större vinterfuktighet, vilket även 

är av betydelse för återväxten. 

En stor fördel med WAGNERS framåtskridande kanthuggningar är, att 

föryngringen sker såväl under fröträd som från beståndskanter och i 

skydd av dessa. Kantblädningen är därför den enda metod, genom vil- 

ken man genom självsådd kan föryngra blandbestånd, så att man verk- 

ligen snabbt erhåller blandade bestånd igen. Under de ljushuggna be- 

ståndsbältena kunna bok och silvergran komma upp, medan de för vinden 

lättare spridbara gran- och tallfröna föras bland annat utanför bestånds- 

kanterna, där de giva en snabbväxande återväxt, särskilt av tall. 

Nå än stormarnas inverkan då, fråga mina åhörare. Bli de ej farliga 

vid en avverkningsriktning från norr till söder? Vi ha ju alltid lärt oss, 

att en avverknings huvudriktning skall gå från öster till väster mot den 

rådande vindriktningen, som man i allmänhet anser vara den västra. För 

att i viss mån undgå stormfaran använder WAGNER ej den för föryng- 

ringen fördelaktigaste avverkningsriktningen från nordväst till sydost 

utan föreslår undantagslöst en avverkning från norr till söder, och bör 

denna riktning så noga följas, att kompassen blir skogsmannens förnämsta 

hjälpreda vid avverkningen. Vid huggningen från norr, blir beståndens 

västkant orörd. Bestånd, som uppdragits genom kantblädningen, bli ju 

dessutom stormfasta från ungdomen, då de själva komma att bilda en 

stormfast mantel mot väster. Den mera oregelbundna ljushuggningen 

på de smala föryngringskanterna skaffar bestånden otvivelaktigt en större 

stormsäkerhet än en likformig szar& gallring genom hela bestånden. 

Många erfarenheter från praktiken bestyrka detta förhållande. Vid kant- 

blädningen föras hyggena så, att bestånden i varje fall ej lida av de 

farliga sydväststormarna, och väststormarna stryka längs med hygges- 

kanterna och kunna blott då och då göra mindre skada. Dessutom kan man 

ju, för att tala med WALLMO, så småningom härda bestånden genom 

de vanliga gallringarna. Slutligen veta vi ju, att de lokala vindarna 

a "cket bero på traktens topografi, i det vindriktningen gärna följer 

dalarna. I kuperad terräng modererar också WAGNER något sin hygges- 

riktning, genom att den får skrida framåt trappstegsvis. (Se fig. å sid 576). 

Härvid iakttages alltid att ena kantvinkeln vetter mot norr. Ärman emel- 

lertid rädd för västanvinden, kan det »trappsteg» i kanthygget som ligger 

längst åt öster få skrida fortare än de västliga »trappstegen>. Medel- 

riktningen blir ju då ej mot söder utan mot sydväst eller västsydväst, 

under det att ändå alltid smärre avbrutna beståndskanter äro öppna 

mot norr. 

Det är emellertid mot avverkningsriktningen, som egentligen de enda 
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betänkligheterna rests mot kanthuggningen. Jag har helt hastigt ögnat 

igenom ett 40-tal uppsatser i utländska tidskrifter, som uppehålla sig 

vid WAGNERS beståndsformer. De flesta författare instämma i WAGNERS 

metod — många synnerligen entusiastiskt, under det att de från egen 

erfarenhet lämna bidrag till bestyrkande av riktigheten av WAGNERS 

satser. Men beträffande hyggesriktningen ha som sagt några — dock 

Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Foto av förf. nov. 1914. 

Fig. 5. Nordostkanten av Lanforsbeståndet vid Alkwettern med spridd föryngring. 

ej så många — ställt sig tveksamma, om stormarna komma att godkänna 

den. Det har också framhållits, att det blir rätt besvärligt att omlägga 

en nu befintlig hyggesriktning till en, som kommer att gå vinkelrätt 

mot densamma. Å ställen, där möjligen tidigare använts långa och 

någorlunda smala hyggen, skulle de Wagnerska kanthyggena komma att 

samtidigt få börja i både äldre och något yngre skog och således ej 

alltid kunna helt förläggas till de äldsta bestånden. 
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Tiden medgiver mig ej att mera i detalj behandla alla de olika för- 
hållanden, som tala för det nya skogsbrukssättet. Jag kan sålunda ej 
gå in på de stora fördelar från skogsindelningssynpunkt, som metoden 
medför. Så t. ex. blir till slut varje hyggesföljd endast ett bestånd, 
och jag vill endast påpeka, vilken underlättnad det är från drivnings- 
synpunkt, att timret ej behöver tagas ut genom föryngringen utan bakåt 
genom det utglesade beständet. 

För den som ingående vill studera dessa saker, vill jag hänvisa till 
WAGNERS stora arbete »Die Grundlagen der räumlichen Ordnung im 
Walde>, vilket sedan 1907 utkommit i 3 upplagor samt samma för- 
fattares »Der Blendersaumschlag und sein System» av år 1912. I tid- 
skriften skall jag ock lämna en förteckning över alla andra författares 
uppsatser om kantblädningen. — Vare emellertid nog sagt, att kant- 
blädningen är ett fullt logiskt vetenskapligt genomtänkt system — så har 
någon annan avverkningsform ej förut framlagts. Det har också i sko- 
garna vid Gaildorf använts i praktiken i 15 år, och till dessa skogar 
strömma nu skogsmän från alla jordens kanter för att inhämta det nya 
systemet i själva skogen. Skogsförvaltarna därstädes ha måst utsätta 
en viss veckodag, då skogarna få beses, för att ej dagligen vara upp- 
tagna av besök. 

WAGNERS system har också vunnit en betydande spridning och för- 

sökes numera allmänt. Preussiska ministeriet för lanthushållning, domäner 

och skogar har t. ex. genom förordning av den 27 mars 1912 till samtliga 

länsregeringar föreskrivit, att å härför lämpliga revir skola påbörjas försök 

med kantblädning för alla de viktigaste trädslagen i såväl rena som 

blandade bestånd samt å olika markslag. Vid alla fortbildningskurser 

i utlandet har »Die räumliche Ordnung und der Blenderssaumschlag»> in- 

gående demonstrerats. Helt nyligen har direktören för forstakademien 

i Eberswalde Oberforstmeister ALFRED MÖLLER uttalat vid tyska forst- 

föreningens sammanträde i Trier 1913, att hela revir i Preussen måtte 

omföras till det nya skogsbrukssättet. Endast i Sverige dröjer man. 

Jag vet ej att några andra än skogsförsöksanstalten och ett par enskilda 

skogschefer ännu börjat tilllämpa det. 

+ + 

Till sist vill jag nämna några ord om kantblädningens användbarhet 
i våra skogar. 

Den är då först beroende af de meteorologiska faktorerna. Även om 
WAGNER själv fäster mindre vikt vid vindriktningen, så tror jag nog, 
att vi hos oss till en början — tills vi ha mycket härdade bestånd — 
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böra i avsevärd grad taga hänsyn till densamma. Jag har därför för- 

sökt åstadkomma en liten vindstatistik för vårt land. Vid skogsförsöks- 

anstalten har efter Meteorologiska centralanstaltens observationer uträknats 

medeltal av vindriktningen för åren 1904—1913 från några olika platser 

i landet. Härvid har det visat sig, att i Stockholm är: västanvinden för- 

härskande, men helt nära kommer sydvästen. Denna vind är den här- 

skande i Karlstad. I Östersund råder mest nordvästen, i Umeå sunnan- 

vinden och i Jockmock västliga och ostliga vindar (se nedanstående tabell 1). 

Observationsplats Antal dagar vid medeltal för åren 1904—1913) 

Vind: | Nordl. | Nord! | | Syd runt Syd log] Nord 
5; ; | Os = | /ästlig 

Stilla vind. röst. stlig ost ydlig | äst bi väst 
| | | | | 

| | | | 

Hölöckholm ..:..;...sssv]| 20,3 |. 39,2 21553; | 8034. | STAR 67,6), 049; |, C42, 
Sad oossesecaes 14 75:50 F20,07 I 306) 35:30) DAF KSO NISKA 
BREEKSUTAG ou cc och scar | II3,r | 32,4 sa LÖS I AA 43,9 | 3 INNE py ACO Eee 

MERHER orcsdsrasseröseorr | 105,4 | 46,1 306,5 | 232 1334 |, 55: |: 43;3,| 2056 || <21;7 
INOcCkmock ...........:..s 10 32 I LS AN LR | 52,8) 2 ANNES 283,3 | 58,2 15,3 

Men givetvis bör man ej endast taga hänsyn till den rådande vinden 

utan också till vindstyrkan. Efter en sammanställning för åren 1911— 

1913 ser det emellertid ut, som om de starkaste vindarna, vindstyrkornå 

2, 3 och 4 vanligast komma, från samma håll som de rådande vindarna. 

Endast vindstyrkan 5, som blåser en eller annan gång om året, är mera 

obestämd. 

Av betydelse är vidare att taga reda på med vilka vindar som det 

mera häftiga regnet kommer. I Stockholm sker detta i övervägande 

grad från nordost och öster; i Karlstad oftast från sydväst, men största 

mängden från öster. I Östersund från sydost och nordväst och i Umeå 

med sunnanvinden. Det är således där från söder, som regnet mest 

slår in i bestånden. 

I Norrland är det för övrigt ej säkert, att nordkanten är fördelaktigast 

för föryngringen. Det kan tänkas, att där på en del ställen gronings- 

temperaturen i nordlägen ej är tillräcklig för så pass tidig groning, att 

plantorna någorlunda hinna utveckla sig under vegetationsperioden. En 

exposition mot ett varmare väderstreck kanske där i visst fall kan vara 

gynnsammare för återväxten — frågor, som emellertid skogsförsöks- 

anstalten snart kommer att undersöka. 

Beträffande kantblädningens användbarhet för olika beståndsformer, så 

har jag redan framhållit, att den bäst passar för blandskogar, d. v. s. 

hos oss för barrblandskogen, och där denna ej är alltför gammal, kan 

kantblädningen utan vidare omedelbart tillämpas. Även för granskogen 

37 — Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 1915. 
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är den en förträfflig föryngringsmetod, men slutna grankomplex, som 

eventuellt skola föryngras genom densamma, böra dock gärna förut varit 

vårdade, d. v. s. genomgallrade. För tallskogen är metoden också fullt 

användbar i motsats till andra blädningsformer. Den försökes ju nu 

ock allmänt i Preussens tallhedar, och ALFRED MÖLLER hoppas det 

bästa härav. Annars vill jag hålla före, att å ren tallmark — våra norr- 

ländska tallhedar t. ex. — är tallen de stora arealernas trädslag, som man 

lika gärna kan föryngra genom trakthuggning med fröträdsställning. — 

En olägenhet delar dock kantblädningen med övriga blädningsformer, 

att föryngringen blott kan ske så småningom, vare sig det är genom 

kantblädning eller genom luckhuggning. Nu äro i stora trakter av vårt 

land, särskilt i Norrland, de äldre bestånden av den beskaffenhet, att 

vi ej ha tid att vänta med deras föryngring genom intensivare blädnings- 

former. Här, synes det mig, har man antingen att välja på en extensiv 

blädning (å avlägsnare trakter), där överårig och skadad skog först till- 

godogöres på så förnuftigt sätt som möjligt, så att man har några ut- 

sikter för att här och var föryngringen skall uppkomma — men man 

får då finna sig i att vänta länge på densamma — eller ock att söka åstad- 

komma återväxt snabbt, om det lönar sig. I senare fallet måste i dessa 

gamla skogar nu för ex gång tillgripas trakthuggning, ofta med sådd 

eller plantering. Härvid bör man dock givetvis ej göra hyggena allt- 

för stora utan söka i stället placera dem som rutorna på ett schack- 

bräde. Vidare bör man sträva efter att draga upp blandade bestånd. 

Hittills har ju som regel endast såtts tallfrö i Norrland, men borde även 

granfrö komma till användning. På såväl de bättre tallmarkerna som på 

granmarkerna vore det ju önskvärt att få barrblandbestånd. Härigenom 

grundlades bestånd, som våra efterkommande kunde behandla med kant- 

blädningsmetoden — ty den metoden kommer säkerligen att stå sig 

genom tiderna. 

Men där vi ha medelålders skogar att föryngra, så låt oss allmänt 

pröva på det WAGNERSKA systemet, och vi skola kanske finna, att till 

sist blädare och trakthuggare kunna enas och inga heta strider vidare 

behöva stå om skogsbrukssättet. Dessa strider ha ju visserligen varit 

till mycket gagn, men det synes mig, som om de numera skulle vara 

obehövliga, sedan de nyare principerna för avverkningens utförande lagt 

riktlinjerna för åtminstone de blivande skogarnas framtida föryngring 

klarare. 
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i 

II. Diskussion. 

Jägmästare Carbonnier: Herr ordförande, mina herrar. Professor Wagners 
blädningsmetod har öppnat stora möjligheter för föryngring av skogen. I vad 
mån den kan vara tillämplig i vårt land, får framtiden utvisa. Då jag 1913 
besökte de revir, i vilka doktor Wagner i verkligheten omsatt sina teorier, så 
skall jag be att några ögonblick få taga uppmärksamheten i anspråk för att 
något redogöra för mina iakttagelser. 

Det här (fig. 6) är reviret i Wirtemberg, där Wagner var sysselsatt under 
några år, och där han tidigt påbörjade sin kanthuggning. Det skulle vara 
för vidlyftigt att i detalj genomgå, huru metoden arbetar, men då i föredraget 
endast omnämnts huvudmetoden, så skall jag be att något mera få ingå på 
andra metoder. 

Här går föryngringen, alltid från norr mot söder, som är huvudriktningen, 
även om föryngringslinjen icke alltid går från öster till väster. Att Wagner 
icke kunde arbeta med raka linjer, beror på topografien. Det är många fak- 
torer, som inverka yå föryngringsmetoden. Det är icke endast fråga om att 
få en nordlinje utan också att få utdrivningsmöjlighet. Om man arbetar med 
en rak linje från öster till väster, så kommer man på grund av topografien 
ofta att tvingas att driva timret över den föryngrade ytan. För att komma 

ifrån detta, har Wagner brutit sin linje, den har brutits i räta vinklar, brutits 

från öster och väster till norr och söder, och på detta sätt har föryngrings- 
linjen kommit att läggas på sned. Detta revir ligger 400 till 450 meter över 
havet och har en medelnederbörd av omkring 700 mm. Medelnederbördens 

storlek utövar väsentligt inflytande på metodens användbarhet, och detta har 
också Wagner särskilt anfört. När jag var där nere, ansågs det, att en minimi- 
nederbörd på 600 mm. skulle vara nödvändig, för att föryngringarna skulle 
gå bra. En annan omständighet, som är av största vikt, är utdrivningsmöj- 
ligheterna. I Tyskland är vägnätet vitt förgrenat, och goda skogsvägar fin- 
nas, vilket gör, att man på vilken tid på året som helst kan utdriva skogs- 
produkter. Sådana möjligheter saknas i vårt land och torde lägga stora hinder 
i vägen för metodens användande hos oss. Vi se här, att varje föryngrings- 

yta beröres av en eller flera vägar, och vi se huru dessa vägar följa föryng- 
ringsytorna (fig. 6). 

Återväxten längs dessa föryngringskanter var utan undantag synnerligen 
lyckad. 

En annan viktig omständighet, som utgör en av förutsättningarna för att 
föryngringen skall lyckas och fortgå normalt är, att linjerna aldrig stå stilla 
utan huggas mycket ofta. Detta är något, som också kommer att lägga hin- 
der i vägen för metodens användande hos oss därför att, om man på stora 
revir skulle taga ut, vad som enligt avverkningsplanen borde tagas ut, så 
komme detta att fördelas på så långa linjer, att det icke skulle vara möjligt 
att medhinna under den korta vinter, som vi ha, 

Jag hade sedan tillfälle att besöka några revir i Schwarzwald, och av dem 
befunno sig ett par revir 700 meter över havet och hade en årlig nederbörd 
av 1,000 mm. Det ena var Calmbach söder om den ganska stora staden 
Pforzheim. Där hade i reviret Calmbach den Wagnerska metoden strängt 

genomförts av doktor Ramm. I Langenbrand med samma topografi och 
samma nederbörd hade metoden modifierats av doktor Eberhard. Han ville 
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avverka mot vindriktningen, och han avverkade i kilar, började i undre delen 
av sluttningen och gick uppför i kilar; i var och en av dessa fanns en väg 
och så fördes virket på detta sätt nedför vägen. Han höll icke strängt på 
nordranden och bevisade, att det faktiskt icke var så nödvändigt att avverka 

från norr till söder. Detta kan ju bero på de lokala förhållandena. I 
Schwarzwald med dess höga läge och stora medelnederbörd och goda klimat 
möjliggöres föryngringen så gott som i vilken riktning som helst. Jag fick 
tillfälle att övertyga mig härom vid mitt sammanträffande med den utomor- 
dentligt älskvärde revirförvaltaren, doktor Eberhard. I bestånden ingå tall, 

gran, silvergran och bok. 
I vad mån denna föryngringsmetod i stort sett kan användas 1 vårt land 

kan man icke nu yttra sig om. Det finns mycket, som talar för, och det 
finns mycket, som talar mot, och för närvarande finnes kanske mera, som 

talar mot än för, därför att våra skogar i allmänhet icke äro inriktade på 
intensiv skogsskötsel. Våra revir, de privata såväl som statens, äro ofta myc- 
ket stora, och för att denna metod skulle kunna användas, fordras att revir- 

förvaltaren känner i varje detalj sin skog. Detta kan man icke under nu- 

varande förhållanden begära 1 vårt land, och dessutom skulle det taga ofantlig 
tid att utföra de stämplingar, som bleve erforderliga. Jag kan nämna, att 
doktor Eberhard, som tillsammans med sin assistent hade att sköta 2,000 till 

3,000 hektar, ansåg, att detta var för mycket för att han skulle kunna sköta 
det riktigt. Huru skulle det då gå hos oss, där vi på en hand ha områden, 
omfattande 30,000-—-50,000 hektar och ännu mera. Vidare äro vi här i vårt 
nordliga land helt och hållet hänvisade till vintrarna. Jag talar nu ej om 
Norrland, då jag icke tillräckligt känner förhållandena där. För att tillämpa 
denna metod fordras vidare ett stort vägnät, som gör, att man kan driva ut 
virket hela året om. Vad dessa vägar beträffar, så vill jag här inflika, att 
detta är en fråga, som vad södra Sverige beträffar är ytterst viktig och för 
övrigt en fråga, som står på dagordningen. Om vi icke bygga vägar, så 
kunna vi icke taga ut, vad vi skulle kunna taga ut med den skötsel, som vi 
sträva efter. 

Professor Schotte: Den föregående talaren ställde sig ganska skeptisk till 
frågan, huruvida man redan nu skulle kunna använda denna metod i vårt 
land. Som jag nämnde 1i mitt föredrag, kan metoden endast användas för 
vissa skogar och sådana, som icke äro för gamla. Han sade vidare, att det 

finnes mycket, som talar för metodens användande hos oss, men också myc- 

ket och kanske mera, som talar emot. Ja, det tror jag också, men jag skulle 
vilja säga, att kunna vi ej försöka använda oss av kantblädningen, emedan 
den är ett ganska intensivt skogsbrukssätt, så kunna vi ännu mindre betjäna 
oss av den vanliga luckhuggningen, som borde kräva ännu mera tillsyn. 

Jägmästare Holmgren: Det var intressant att höra denna redogörelse från 
de tyska skogarna. Den här frågan är för oss av mycket stort intresse, detta 
så mycket mera, som metoden möjligen under vissa förhållanden skulle kunna 
tillämpas i våra skogar. Jag för min del håller mig såsom norrlänning till 
de norrländska förhållandena. Jag vill då säga, att jag icke kan inse, att 
det föreligger någon som hälst möjlighet att använda metoden i de norrländska 
skogarna, därtill är metoden alldeles för detaljerad. I Norrland läggas hyg- 
gena ut med hänsyn till olika omständigheter, vilket gör, att det i praktiken 
icke kan vara möjligt att tillämpa detta tillvägagångssätt. Men dessutom har 
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metoden det allmänna stora felet, att den om icke direkt så indirekt skulle 

motverka föryngringen, om den bleve använd i dessa trakter. Om jag icke 
missminner mig, yttrade professor Schotte, att man i en skog, behandlad med 

denna metod, upphugger en gata på 10 meter, varefter skogen utglesas på 
ena kanten. Om jag skulle gå så tillväga beträffande de granskogar, som 
jag har att göra med, så skulle jag på hygget bibehålla det hinder, som en- 
ligt min uppfattning är det väsentligaste för föryngringen, och som består i 
mosstäcket. I och med det att detta hinder bibehålles, så leder metoden icke 

till det resultat, till vilket jag ville komma. Därför anser jag metoden vara 
oanvändbar sådan den här demonstrerats. Emellertid tror jag, att metoden 
skulle kunna tillämpas, om den modifierades t. ex. genom att hyggena gjor- 
des bredare, låt oss säga 100 meter, ty därigenom skulle så mycket ljus till- 

släppas, att de skuggälskande mossorna skulle dö ut. Kunde man sålunda 
hugga upp så pass stora gator 1 skogen, kan det ju hända, att metoden i 
vissa skogsbestånd skulle kunna användas. 

En annan sak skulle jag vilja framhålla. Om man skulle vilja tillämpa 
detta förfarande i våra gamla överåriga urskogar, tror jag icke, att detta skulle 
bliva till någon nytta just därför, att ett utglesnande utöver det som skett i 

de norrländska skogarna skulle medföra, att massor av träd torkade och 
blåste omkull. Nu kan man icke basera föryngringen på självsådd, där man 
har träd, som icke kunna sätta frö. 

I alla fall anser jag det glädjande, att denna fråga gjorts till föremål för 
diskussion, och att man börjat att diskutera frågan om trakthuggning i all- 
mänhet. Så mycket mer nedslående är det, kanske särskilt för mig, som 
ägnat uppmärksamhet åt denna fråga, att det bland skogsmän finnes personer, 
som än i dag förorda den gamla blädningen för våra överåriga norrlands- 
skogar. Det är icke så länge sedan en redogörelse förekom rörande våra 
statsskogar, med förslag att höja avverkningsbeloppet på dem. Jag syftar här- 

med på herrar Ringstrands och Ernst Anderssons utredning för första för- 
svarsberedningen. De föreslogo, att 20 procent skulle tagas ut i våra stats- 
skogar, och ansågo, att återväxten sedermera skulle kunna bibehållas sådan 
den nu är. Detta skulle sålunda betyda, att man gallrade ut de gamla träden 
och erhölle en ökad tillväxt av de kvarstående. Huru man kommit till denna 
siffra 201: procent kan jag icke säga, men det hör ju icke hellerfhbhitsnas 

skulle vilja uttala den åsikten, att om vi, som på grund av mångårig erfaren- 
het om blädningens skadegörelse i dessa skogar, nu igen skulle börja tillämpa 
denna metod och sålunda återgå till den gamla bondblädningen, som i stort 
består uti att plocka ut de skadade och dåliga träden o. s. v., så kommer 
detta att leda till, att de återstående 80 2 av beståndet blåsa omkull och 
torka. I stället för att få en ökad tillväxt skulle vi sålunda sänka tillväxten 
genom att en del träd, som lämnades vid blädningen, ramlade omkull och 
andra torkade. Därför tycker jag, att vad dessa herrar förorda skulle inne- 
bära en tillbakagång. 

Professor Hesselman: Jag har sett den Wagnerska blädningsmetoden till- 
lämpad i Schwarzwald, och den har där givit utomordentligt vackra resultat. 
Så har även varit förhållandet i Värmland, där man kommit att tillämpa den 

mera av en slump. Det är alldeles tydligt, att resultatet av denna metod 
beror 1 hög grad på själva markens beskaffenhet. Där vi ha en lämplig 
markbeskaffenhet d. v. s. där humustäcket är mer eller mindre mullartat, där 
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erhålla vi synnerligen goda resultat. Det finnes vissa delar av Schwarzwald, 

som ligga, skulle jag tro, femhundra å sexhundra meter över havet, och där 
klimatet och markens beskaffenhet påminna om våra förhållanden: i tallsko- 
garna finnes utbrett ett täcke av blåbärsris, och även ljung finnes, vill jag 
minnas. Där använder man kantblädningsmetoden, men för föryngrings er- 

hållande avflås det täcke, som bildas av blåbärsriset. Det avflådda täcket 
med mossor och dylikt användes som strö av folket. För rättighet att samla 
ihop detta ristäcke betalade de ungefär 200 mark per hektar. Sedermera 
behandlades det humusskikt, som fanns kvar, med kalk, och man försökte att 

sätta den gamla marken i ett skick, som lämpade sig för hastig självför- 
yngring. 

En föregående talare, jägmästare HOLMGREN, föreslog, att man skulle hugga 
tillräckligt stora luckor. Jag hänvisar till hans uppsats om blädning och trakt- 
huggning i Norrland. Men i de flesta fall får man marken därvid täckt av 
en tät matta av Azra flexuosa, som erbjuder rätt stora svårigheter för den na- 

turliga föryngringen. Vill man utan markberedningsåtgärder ha föryngring på 
dylik mark, får man icke ha stora anspråk på, att den skall inträda snart. 

Metodens effektivitet är när man ser på tiden just icke så stor. 

Skogschefen Ernst Andersson: Herr Holmgren kritiserar den av jägmästare 
Ringstrand och mig för första försvarsberedningens räkning verkställda utred- 

ningen rörande de norrländska statsskogarnas avkastningsförmåga, vilken ut- 

redning herr H. anser optimistisk. 
Med anledning härav ber jag få meddela, att vår avverkningsberäkning går 

ut på amortering av det nu befintliga virkesförrådet under närmaste 100 år, 
under vilken tid ny skog bör växa upp. Vi hava antagit tillväxtprocenten 
för hela virkesförrådet till 1,3; procent och hava med stöd härav beräknat den 

absoluta tillväxten, vilken vi antagit skola bibehålla sig, intill dess skogsför- 
rådet genom amortering med 1 procent om året på 20 år nedgått med 20 
procent. Då den absoluta tillväxten alltså skulle vara densamma, sedan virkes- 
förrådet nedsatts till 80 procent, förutsätter detta en stegring i tillväxt hos 
virkeskapitalet från 1,3 till 1,6 procent, en stegring, som herr H. med känne- 

dom om skogens ringa lifskraft, nyss sagt sig ej vilja tro på. Givet är att 
de nu befintliga trädens årsringar ej kunna szegras i sådan grad. Häri har 

Her: of. rätt. Men orsaken till stegringen är icke den, som herr FL. tror. 

De nu befintliga trädens årsringsbredd behöver ej stegras, för att tillväxtpro- 
centen om 20 år skall vara större, än den nu är. Om 20 år är skogen ej 
densamma som nu. Den skog, som för närvarande har den sämsta tillväxt- 

procenten, bör då vara borttagen, och den då återstående skogen bör därför 
växa med en ganska mycket större genomsnittlig tillväxtprocent än den nu 

befintliga, som till en relativt stor del består av oväxtlig skog. Avverkar 
man sådan skog, som icke växer alls, minskas ju den absoluta tillväxten icke 
alls. Härav framgår att en stegring i tillväxtprocent kan äga rum, utan att 
något enda träd sätter större årsringar, än det förut gjort. 

Direkt påverkan av tillväxtprocenten genom ökning av årsringsbredden kom- 
mer även att äga rum, nämligen vid beståndsvårdande utglesning av skog, 
som är allt för tätt sluten. Givetvis bidraga även sådana åtgärder att höja 
tillväxtprocenten, men torde ej kunna öva inflytande på den genomsnittliga 
tillväxtprocenten i samma grad som avverkning av skog med nedsatt tillväxt- 
procent. 
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Vad beträffar avverkningens relativa kvantitet hava vi föreslagit densamma 
till 2,3 procent, vilket jag velat omnämna för jämförelse med den avverk- 
ningsprocent, som domänstyrelsen efter tagen del av vårt utlåtande föreslagit, 
nämligen 2,5 procent. Icke ens domänstyrelsen synes alltså anse, att vi satt 
omloppstiden för låg. 

Då skogens tillväxtprocent försämras, 1 mån som dess ålder tilltager, och 
då inom varje åldersklass den grövsta skogen har den sämsta tillväxtprocenten, 
hava vi redan ur produktionssynpunkt funnit önskvärt, att den grövsta och 
äldsta skogen under närmaste 20 år beskattas hårdast. Men då vidare sta- 
tistiken över virkesprisen å ena sidan visar, att de klena dimensionerna f. n. 
äro svårsålda och knappast kunna med behållning avsättas men de på samma 
gång visa tendens till en framtida kraftig prisstegring, medan å andra sidan 

de grova dimensionerna redan nu äro lätt säljbara men icke synas närmelse- 
vis i samma grad stiga 1 pris som det klena virket, måste vårt tillvägagångs- 
sätt att föreslå till avverkning i första rummet grövre skog utan tvivel vara 
riktigt. Genom detta förfarande blir man ju i tillfälle avvakta lämpligare tid- 
punkt än den nuvarande för den klena skogens avyttring. Vid en sansad 
föryngring av ett överårigt bestånd, föranleder det inga olägenheter att full- 
följa detta program. Man kan till föryngringen anslå exempelvis 30 år och 
uttaga virkesförrådet i ett par tre omgångar. Fördelen härmed är, att man 
varje gång kan taga ut, vad som lönar sig att taga. Då det här är fråga 
icke om beståndsvård utan om realisation av ett till avverkning utdömt be- 
stånd, så kan det ingenting betyda, att beståndet under föryngringstiden ser 
mindre tilltalande ut. Huvudsaken är att den gamla skogen kommer bort 
och ny skog växer upp. Herr Holmgren synes hava en annan åsikt om den 
saken och benämner den genom nämnda avverkningsberäkning uppkommande 
-avverkningsformen bondblädning. Han synes med detta ord avse att stämpla 
en sådan avverkningsform som planlös. 

Det är omöjligt förneka, att herr H. har rätt häri, om han med planmäs- 
sighet avser skogens likformighet och likåldrighet. Vi hava emellertid icke 

kunnat finna det önskvärt att för en planmässighet i form etc. den ovan motive- 
rade ekonomiska planmässigheten offras. Framför allt hava vi ej kunnat förmå 
oss att föreslå, att på en gång förinta de betydande framtidsvärden, som ligga 
i den undermåliga skogen, vilket t. ex. sker genom en sådan avverkning, som 
den herr H. förordar, nämligen trakthuggning. Då den överåriga småskogens 
värde, även om den ej växer i massa, växer högst avsevärt, måste det vara 
misshushållning att avverka densamma nu. 

Jag ber om ursäkt att jag nu förirrat mig från överläggningsämnets centrala 
innebörd, men jag tillåter mig i det avseendet skylla på herr Holmgren, som 
genom sitt inlägg rörande bondblädning givit anledning härtill. 

Överjägmästare Welander: Det har under senare åren ofta varit fråga om 
olika former för avverkning, men i praktiken är man nog mera beroende av 

beståndens nuvarande beskaffenhet, än ivrarna för det ena eller andra avverk- 

ningssättet i allmänhet föreställa sig. Dessa metoder, som benämnas trakt- 
huggning eller blädning, beteckna ju olika sätt att avverka mogen skog. Då 

går det icke an att utan vidare tillämpa blädningsmetoden, när beståndsfor- 
merna äro sådana, att stora ytor kanske äro beväxta med överårig skog, lika 
litet som det går an att införa trakthuggning, då skogen är ung eller av me- 
delålder, eller förekommer gruppvis olikåldrig. 



NYARE PRINCIPER FOR AVVERKNINGENS UTFÖRANDE. 551 

När man talar om dessa avverkningsformer, tror jag, att man bör resonera 

så här: under antagande att såväl trakthuggning som blädningsmetod kunna 
på ett rationellt sätt användas, vilken metod är då förmånligare att använda 
under skilda förhållanden? Om den ena metoden då befinnes vara förmån- 
ligare, så bör man inrikta sig på den och tillämpa den så småningom i den 
män nuvarande beståndsformer medgiva. Jag har hört, att på vissa statsskogar 

denna blädningsmetod redan skulle vara genomförd oavsett skogens tillstånd, 
och det förvånar mig, att så kunnat ske, men detta visar huru i vårt land i 

fråga om skogsfrågor man går till väga än si och än så, utan att det finnes 
någon ledande grund. Det visar, att det fattas ovanifrån en sakkunnig och 
fast hand. Det kan visserligen vara roligt, att vi få damma på varandra i 
diskussioner, när det gäller sådana saker som dessa, men vi lida av de stri- 
der om elementära frågor, som ofta föras. 

Jag håller för min del före, att, vad mellersta delarna av Norrland be- 
träffar, den avverkningsmetod som relaterades i inledningsföredraget icke har 
så stort berättigande. Då är det två saker, som särskilt förtjäna att tagas i 
övervägande. Den ena gäller förhållandet till vinden. Om man hugger en 
rand och sedan håller kanten mot vindarna gles, så har man just elter min 
mening gjort vad man kunnat för att få vindfällen i beståndet. Jag skulle 
gärna vilja höra, om på de ställen, där denna metod kommit till användning, 
den icke föranlett sådana vindfällen, där bestånden blivit starkt utglesade. 
För det andra måste tagas i betraktande: vad verkan har avverkningssättet 
på utdrivningen av virket? Det är en ekonomisk fråga. Man får icke be- 
trakta med likgiltighet frågan, vad det kostar att utdriva virket, och jag tror, 
att de praktiska män, som syssla med skogsvård, le i sitt skägg, då vi bara 
tala om föryngringsmöjligheterna. Det sades av inledaren, att rätt tillämpad 
fordrar denna metod en ständig avverkning. Detta betyder, att jag har över 

större delen av skogen en ständig avverkning i små poster, och detta måste 
fördyra avverkningen och sänka avkastningen. Jag hörde icke, om tyska 
skogsmän tagit i noggrant övervägande, att detta var en mycket viktig faktor, 
som måste minska metodens praktiska värde. 

Jägmästare Carbonnier: Beträffande det spörsmål, som den siste talaren 
framkastade, nämligen vilka erfarenheter man i Tyskland haft av stormfäll- 
ningen, så vill jag säga, att det meddelades mig vid mitt besök i dessa tyska re- 
vir, att stormarna icke medfört några märkbara skador i föryngringsränderna trots 
att metoden i särskilt reviret Langenbrand tillämpades på ett ganska vågat sätt. 

Vad utdrivningskostnaden beträffar, så framhöll jag, att med våra nuvarande 
förhållanden denna måste bliva större, men i södra delarna av landet, där 

man även med användande av de nu vanliga metoderna i alla fall måste 

skaffa sig utvägar för att få fram virket, skulle denna omständighet neutrali- 
sera dessa kostnader. Jag ställer mig visserligen skeptisk mot metodens in- 
förande hos oss, sådana förhållandena nu äro, men om dessa förhållanden 

ändrades, tror jag att denna metod i stort sett skulle kunna bliva tillämplig, 

och jag skulle kunna påvisa flera skogar, där denna metod påbörjats. Spe- 
ciellt inom vissa områden förefaller det mig, att metoden skulle kunna leda 
till ett gott resultat. Om man systematiskt införde denna kanthuggning i 
södra Sverige, så skulle markförsämringen upphöra, vilket nu icke är fallet. 
Vad granföryngringen beträffar, så är det bekant, att den med vårt råa klimat 
är svår att utföra. Jag instämmer med jägmästare Holmgren däri, att man 
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kunde nöja sig med en modifierad form av metoden och icke utföra den så 
detaljerat som tyskarna, utan taga den mera i stort och göra hyggena bre- 
dare. Det är just, vad jag sökt göra. Därigenom neutraliserar man de ogynn- 

samma förhållanden, som man möter 1 de vidsträckta områdena, som endast 

äro försedda med dåliga vägnät. 

Jägmästare Holmgren: Professor Hesselman ansåg att för att denna metod 
skulle kunna leda till naturlig föryngring, måste marken vara beklädd med 
ett 'mullager. När jag påyrkade, att hyggena skulle göras större, så menade 
jag, att genom att mera ljus släpptes till den mossmatta, som betäckte marken, 

denna mossa snart skulle dödas och så ombildas till ett milt humuslager 
eller mull. Jag är således fullständigt ense med professor Hesselman. Sedan 
frågade han, huruvida självsådd skulle kunna inträda på dessa hyggen. Till 
svar därpå vill jag nämna, att där det finnes fullt frödugliga träd 1 kanterna 
och på hygget, och där mossmattan försvunnit, där kommer föryngringen minst 
dubbelt så fort som vid blädningshuggningen. Visserligen infinner sig gräs, 
men beträffande våra norrlandsskogar med undantag för fjällskogarna och andra 
särskilt högt belägna trakter vanligen i så liten omfattning, att det icke utgör 
något allvarligt hinder. Men tyvärr ha vi så litet fröduglig skog, att vi där- 
uppe äro mera hänvisade till kultur, vilket nog kommer att mer och mer bli 
fallet, ju mer insikt vi få om de norrländska skogarna och deras beskaffenhet. 

Överjägmästare Welander: Med anledning av vad här yttrats, att blädning 
skulle varit den hittills brukliga avverkningsformen, vill jag endast säga, att 
vi icke tillämpat någon blädning från och med Gävle-- Dala-områdena 1 stort 
sett på statens skogar, nämligen om man tager detta uttryck i dess vanliga 
bemärkelse som rationell avverkningsmetod. Jag har visserligen undantagsvis 

sett ordnad blädning, men 1 allmänhet förhåller det sig, som jag sagt. Detta 
har jag velat nämna som en upplysning för den händelse, att här finnes nå- 

gon, som icke känner förhållandena. 

Byråchefen Hermelin: Med anledning av vad nu senast framhållits av 
överjägmästare Welander anser jag mig böra säga några ord. 

Såsom känt är, råder avsevärd skillnad mellan förhållandena inom olika 

delar av Norrland, och är även givet, att samtliga dessa skilda förhållanden 
icke kunna vara bekanta ens för en sådan kännare av norrländska skogar 

som Welander. Jag tillåter mig sålunda erinra därom, att, ehuru Welander 
nyss påstått motsatsen, det dock finnes skogsområden därstädes, å vilka en 
så pass rationell blädningshuggning förekommer, som gärna kan tänkas i Norr- 
land. Det är emellertid långt ifrån allestädes, som rationell blädningsavverk- 
ning har kunnat äga rum, enär man därigenom skulle varit tvungen offra 

alltför stora värden. Man har icke velat hugga ned virke i onödan, då man 
icke haft förhoppning att för närvarande kunna ekonomiskt tillvarataga det- 
samma. Vid en ordentlig blädning måste man nämligen i föryngringshän- 
seende söka få luckorna klara och rena, och detta har gjort, att man på en 
hel del trakter icke kunnat verkställa sådan blädning, om vilken man här 

talar. Men där det gått för sig, och detta har kunnat ske på mer än ett 
ställe, där har man sett vackra sådana arbeten utförda. Likaväl som över- 

jägmästare Welander velat upplysa, att denna metod icke förekommer, lika 

väl anser jag mig kunna upplysa, att den flerstädes har använts och fortfa- 

rande användes. 
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SKOGSPOLITISKA INLÄGG. 

Genmäle på byråchefen Th. Hermelins erinringar i 

Skogsvårdsföreningens tidskrift h. 5—06. 

Av Ni1rs G: RINGSTRAND. 

I tidskriftens senaste häfte har byråchefen Th. Hermelin gjort en del er- 
inringar mot de uttalanden, som domänstyrelsens svar på statsrevisorernas på- 
pekanden rörande statens skogshushållning föranledde mig att framlägga i 
tidskriftens h. 4. Dessa hans erinringar giva mig anledning till ett genmäle, 
varför jag begär att få taga tidskriftens utrymme i anspråk. 

Byråchefen H:s uppsats sönderfaller i två delar: en mera saklig, en rent 
personlig. Jag vill först behandla det sakliga inlägget för att sedan ägna ett 
par rader åt den rent personliga attacken mot mig. 

Såsom min åsikt har jag framhållit, att det för ledningen av statens skogs- 
förvaltning borde vara nödvändigt att äga kännedom om virkeskapitalets å 
statsskogarna storlek och beskaftenhet, om en målmedveten skogspolitik över- 
huvud skall vara möjlig. Härtill genmäler nu herr H., att, då domänstyrelsen 
har mycket arbete att utföra, det icke torde »böra förvåna, att sådana större 
tidsödande ärenden undanskjutas, som icke omedelbart behöva handläggas». 
På ett tydligare sätt nade herr H. icke kunnat åskådliggöra skillnaden i vår 
uppfattning om denna sak. Enligt min mening är det av den allra största 
betydelse, att ett förvaltande ämbetsverk, som därtill räknas till de s. k. 

affärsdrivande verken, vet, vad det förvaltar resp. driver affär med. Byrå- 
chefen har en annan uppfattning, eftersom han anser, att inventeringen av 
skogstillgångarna hör till sådana större ärenden, som kunna undanskjutas och 
ej omedelbart behöva handläggas. Vi intaga i denna fråga tvenne olika, 
varandra diametralt motsatta ståndpunkter. Enligt min mening hade det hört 
till en god förvaltnings- osh affärspolitik, att domänstyrelsen, allt efter som 

skogarna överlämnats till dess förvaltning, undersökt eller inventerat dem. 
Då så ej skett, har det synts mig, att den begångna underlåtenheten borde 
snarast repareras. 

Mot min mening, att forstmästare kunnat användas vid utförande av in- 

venteringsarbetena, anför herr H., att -.skogsindelningsplaner enligt gällande 
författningar skola uppgöras av skogsstatens tjänstemän, dit forstmästarna ej 
kunna räknas. Härtill kan nu invändas, att det legat i domänstyrelsens hand 

att hos Kungl. Maj:t begära dispens från den av byråchefen åberopade be- 
stämmelsen. En sådan framställning hade helt visst ej avslagits, eftersom goda 
skäl för densamma kunnat anföras. Uraktlåtenheten att tillgripa den nära 
till hands liggande utvägen att med forstmästare fylla bristen på arbetskrafter 
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gör emellertid, att man — i trots av byråchefens lilla artighet mot forst- 
mästarekåren — ställer sig tveksam rörande vederbörandes önskan att i statens 
skogsadministration bereda en, om ock endast tillfällig, plats åt denna kårs 
medlemmar. Då jag såsom bevis för deras duglighet för arbetena i fråga 
anfört den omständigheten, att de funnit användning vid Värmlandstaxeringen, 
framhåller herr H. däremot, att de grundläggande arbetena för uppgörande 
av hushållningsplaner för allmänna skogar i sammanhang med virkesförrådets 
inventering äro av helt annan art, än de arbeten, som utfördes vid Värmlands- 
taxeringen. Detta är nog så till vida sant, som dessa senare, vilka voro 
ganska invecklade, måste anses hava kräft större ordningssinne och mera 
precision än de förra. Att forstmästarna dock utförde dem väl framgår av 
den kontroll, som av Värmlandstaxeringens ledning verkställdes, och för vilken 
redogöres i kommissionens betänkande sid. 68 o. f. — När herr H. i denna 

sak slutligen påstår, att lägre kursens (den nuv. forstmästarekursens) elever 
»icke alls» erhålla samma utbildning som den högre kursens (jägmästare- 
kursens), så gör han sig nog skyldig till en smula överdrift. Det kan ju f. ö. 
i detta sammanhang erinras därom, att jägmästarekursens elever redan, medan 

de vistas vid skogshögskolan, aktivt deliaga i utförandet av just ifrågavarande 
slag av arbeten. Vilja vi slutligen vara uppriktiga och ej giva oss sken av 

att vara mer, än vi verkligen äro, så må vi erkänna, att dessa förberedande 
arbeten, insamlingen av primäruppgifterna, ej kräva någon högre grad av 
vetenskaplig utbildning. Däremot fordras ordningssinne och ett noggrant 
iakttagande av arhetsprogrammets föreskrifter jämte en viss manuell färdighet 
i användande av enklare mätningsinstrument. Dessa förutsättningar för ett 
gott arbete finner man helt visst lika ofta hos en forstmästare som hos en 

jägmästare. Att uppgöra arbetsprogrammet för en förrättning, varom dock 
nu ej alls är fråga, fordrar naturligen en djupare insikt uti hithörande delar 
av det fackliga kunskapsområdet. 

Herr H. förmenar, att statsrevisorerna icke uttalat sig om det slag av in- 
ventering, varom Andersson och jag framlagt förslag, och som jag 1 min se- 
naste uppsats ytterligare framhållit såsom behövlig. Man kan kanske hava 
olika uppfattning om statsrevisorernas avsikt. Utan vidare kan man väl dock 
ej godtaga herr H:s mening, när man uti sammanfattningen av statsrevisorer- 
nas yttrande läser följande: »Det är nödvändigt, att en inventering av statens 
norrländska skogstillgångar med det snaraste fullbordas. Denna inventering 
bör verkställas så, att en så fullständig bild, som med kostnadernas begräns- 
ning inom rimliga belopp möjligen kan åstadkommas, erhållas ej blott av 
virkesförrådets storlek, utan även av dess beskaffenhet, åldersklassfördelning, 

tillväxt och värde. Såsom ytterligare motiv till en sådan åtgärd, utöver vad 
revisorerna i det föregående hava anfört, kan framhållas, att mer än hälften 
av statens skogsareal ej varit föremål för undersökning, och att många av de 
verkställda undersökningarna endast omfattat en del av virkesförrådet. Då en 

skogsbokföring saknats, hava de erhållna resultaten ej längre ett sådant värde, 
att en efter förhållandena avpassad avverkningspolitik kan grundas på dem » 

Den av Andersson och mig föreslagna inventeringen kallar herr H. >inte- 
rimistisk», ett i viss mån missvisande uttryck. Till grund för vårt förslag 
låg den redan framhållna meningen, att en målmedveten förvaltning krävde 
kännedom om förvaltningsobjektet, varför inventeringen borde skyndsamt igång- 
sättas och bringas till ett snart fullbordande. Vi framhöllo emellertid där- 
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jämte, att skogsindelningsarbetet borde fortsättas för de mera välbelägna sko- 
garna och så småningom utsträckas även till de övriga. Därigenom skulle 

man vinna, att skogsindelningsarbetet även för framtiden kunde utföras 1 ett 
mera lugnt tempo. Skulle generaldirektör Fredenbergs beräkningar om den 
för arbetena i Norrland erforderliga tiden vara riktiga, så kan jag ej förstå 
annat, än att dessa arbeten komma att ske så att säga stötvis — vissa peri- 
oder övermått av ärbete, andra åter arbetsbrist. Enligt min mening är den 
planläggning av arbetena, som har sådana följder, icke god. En jämnare för- 
delning av göromålen och ett hastigare resultat skulle nås genom att godtaga 

Anderssons och mitt förslag 

Av herr H:s upplysningar angående storleken av den areal, som nu taxe- 
rats, finner jag, att mina uppgifter om samma sak varit för låga. De 
hade tillkommit genom summering av arealsiffror, som lämnats mig utav 

personer, vilka jag hade anledning antaga säkert kände dem. Mina över- 
slagsberäkningar bliva emellertid, oaktadt det sannolikt berättigade i herr H:s 

invändning mot min uppgift, ej alltför missvisande, ty jag hade i dessa be- 
räkningar utgått från en dubbelt så hög siffra som den, vilken enligt mig 
lämnade upplysningar betecknade storleken av den taxerade arealen, något 
som för övrigt tydligt framgår av vad jag skrivit. Jag hade sålunda räknat 
med 200,000 har årligen, och framtiden får väl utvisa, om arbetstempot kan 
uppdrivas mycket över denna siffra. Skulle även 300,000 har årligen kunna be- 
arbetas, och arbetet koncentreras till övre Norrland, så betyder detta, att mer 

än dubbelt så lång tid, som den av generaldirektör Fredenberg i tidnings- 
pressen angivna, skulle erfordras för arbetets utförande i dessa trakter. Det 
var mot hans upplysning till en större allmänhet, som jag tillät mig en erinran. 

Enligt statsrevisorernas därom uttalade önskan erhålla vi kanske framdeles 
uti domänstyrelsens årsberättelser uppgifter både om taxerade arealer, deras 
virkesförråd och dettas värde m. m. Det skulle vara av betydelse, att svenska 

folket finge kännedom om storleken av ett utav dess säkerligen största egen- 
domsvärden och kunde få en verklig inblick uti förvaltningen av detsamma. 

Uti inventeringsfrågan vill jag i övrigt framhålla, att inventeringen förut- 
sätter en summering av tillgångarna. En sådan torde nu göras eller åtmin- 
stone planeras, eftersom herr H. säger, att det för avverkningspolitikens be- 
stämmande ej saknas möjlighet att bedöma skogstillgången å större förvalt- 
ningsområden. Denna möjlighet måtte emellertid på senare tider hava yppat 
sig, eftersom den ej anlitades, då första försvarsberedningen på sin tid be- 
gärde en upplysning, som just hänförde sig till avverkningspolitiken, men då 
fick ett synnerligen bristfälligt svar. 

I min uppsats hade jag gent emot domänstyrelsens yrkande om forcering 
av skogsindelningsarbetena i Norrland ställt ett dess eget uttalande, att det i 
regel ej funnes någon möjlighet att för mycket överåriga skogar uppgöra skogs- 
indelningsplaner, så att de kunde följas, och att de norrländska kronoparkerna 
huvudsakligen utgjordes av sådana skogar. Herr H. säger nu, att, om en 
skogsindelningsplan icke kan följas och särskilt ej i fråga om avverkningsbe- 
loppets storlek, detta ej förringar planens betydelse att utgöra en verklig led- 

ning för skogsskötseln. Då jag i min förra uppsats genom exempel visat, att 
man nödgats överskrida till ledning för skogshushållningen fastställda planers 
avverkningsbelopp med 50, 145 och t. o. m. 483 &Z, så gör sig efter byrå- 
chefen H:s nyss refererade replik till mig den frågan av sig själv: med vilket 
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procenttal anses en hushållningsplans avverkningsbelopp kunna överskridas, 
utan att planen upphör att utgöra »en verklig ledning för skogsskötseln?» 

Men oaktat jag med domänstyrelsens egna uttalanden stärker mitt förslag 
om inhiberande i viss grad av skogsindelningsarbetet och dess utbytande mot 
en inventering, anser herr H. dock en sådan icke erforderlig därför, att det 
överåriga förrådet i allt fall icke kan avverkas så fort som vore önskligt. 
Skälet synes mig svagt. Icke blir väl önskvärdheten av en översikt utav ställ- 
ningen mindre påtaglig därför, att man vid exploateringen utav de övermogna 
tillgångarna måste taga hänsyn till en del andra omständigheter än de rent 
skogliga förhållandena. Det är väl först, sedan man har översikten klar, som 
man fullt kan bedöma, 1 huru hög grad dessa omständigheter böra tillåtas 
öva inflytande på den hastighet, varmed det överåriga förrådet bör tillgodo- 
göras. i 

Då den kritik, som herr H. riktat mot vissa av mig 1 en del skogsindel- 
ningsplaner gjorda sammanställningar av åldersklassfördelningen, egentligen 
går utanför ämnet, vill jag endast helt kort beröra den. Kritiken visar, att 
herr H. i dessa sammanställningar ej kunnat skilja huvudsak från bisak. 
Huvudsaken är: huru stor del av kubikmassan är äldre än vad omloppstiden 
har antal år? En bisak är: huru fördelar sig detta överåriga förråd på skilda 
åldersklasser? Beräkningar, rörande storleken av medelfelet för de överåriga 
förråden, som jag för ett stort antal planer låtit en matematiker göra, visa 
synnerligen tillfredsställande resultat. Då domänstyrelsen i övrigt uti sitt ytt- 
rande över statsrevisorernas uttalande ansett sig kunna i visst fall åberopa en till- 
växtundersökning, vilken, om jag minnes rätt, omfattade 8 träd på 2,900 har, 

så vill det synas, som om det ej vore alltför klandervärt, om jag sökte draga 
slutsatser av 163 provträd från 476 har. Huru de först nämnda provträden 
uttagits, känner man ej; de senare äro tagna systematiskt och utan urval. 

I min uppsats hade jag framhållit, att den jämförelse, som generaldirektör 
Fredenberg gjort mellan resultaten av avverkningarna å Hamra kronopark och 
Orsa besparingsskog, vore bevisande under förutsättning, att utgångslägena å 

båda skogarna varit lika. Herr H. anför nu, att virkesförrådet måste antagas 
hava varit mycket nära detsamma. Detta kan nog'hava varit fallet, utan att 
herr F:s utredning därför blir bevisande. Då han gjort en wvärdekalkyl, är 
det emellertid ej enbart överensstämmelse i virkesmassorna, sem erfordras för 
att göra kalkylen bevisande, utan även att dessa virkesmassor haft ett lika 
eller i det närmaste lika värde. 

I sammanhang med behandlingen av försäljningspolitik och avsättningsför- 
hållanden hade domänstyrelsen i sitt utlåtande den 138 sistlidne januari gjort 
beräkningar av dyrhetstillväxten. Gent emot dessa beräkningar framhöll jag, 
att denna tillväxt ej finge mätas endast efter skillnaden i pris å virke, ned- 
fört till vattendrag, utan att även hänsyn måste tagas till skillnaden i avverk- 
ningskostnader. Då nu herr H. erkänner, att det i mitt påpekande ligger en 
»viss sanning», så kan man fråga, varför ej ämbetsverket, då det för Kungl. 
Maj:t och Riksdagen framlägger vissa beräkningar, gör dessa fullständiga eller 
påpekar, att och i vad mån de äro ofullständiga. Frågan har dessutom en 
praktisk betydelse. Om domänstyrelsen nämligen beräknar och fordrar en 
prisstegring enligt de av den framlagda åsikterna om dyrhetstillväxtens stor- 
lek, något som man kan hava anledning förmoda av det sammanhang, vari 

frågan beröres i dess ovannämnda yttrande, så överskattar den virkesvärdet. 
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Statsrevisorerna hade skärskådat hushållningsplanerna för vissa angivna krono- 
parker för att »visa de resultat, till vilka man nått genom tillämpningen av 
bestämmelserna om avverkningens beräknande i 1902 års cirkulär». Denna 
granskning har jag fullföljt, sedan ytterligare material för densamma läm- 
nats genom domänstyrelsens yttrande över statsrevisorernas uttalande. Där- 

emot har jag varken påstått eller gjort minsta antydan om, att statsverket 
skulle tillskyndats förluster, genom att förvaltningen envist fasthållit vid odug- 
liga planer. Jag har vänt mig mot metoden för avverkningens beräknande i 
1902 års cirkulär; jag har genom domänstyrelsens egna uttalanden konstate- 
rat, att metoden på angivna kronoparker gett för lågt resultat, och att den 
synes oduglig, åtminstone då frågan gäller norrländska skogar. Vidare har 

jag understrukit det egendomliga uti, att, då domänstyrelsens chef redan 1906 
uttalade, att det ej vore möjligt finna en formel, enligt hvilken överårig och 
oväxtlig skog borde avverkas, en sådan dock bibehålles under 9 år. För mig 
kvarstår detta egendomliga förhållande oförklarat och — jag må gärna säga 
det — oförklarligt. Vad jag ansett önskvärt är påbud om en individuell 
avverkningsberäkning för varje skog efter dess beskaffenhet. Nu efter 9 är 
synes domänstyrelsen vara framme vid denna punkt och påbjuder den 31 

december skogstaxatorerna att om 4 dagar avgiva sitt omdöme om saken. 
Jag tillåter mig ej att draga någon slutsats ur dessa båda faktiska omstän- 
digheter. — Herr H. anser visserligen, att kostnaden för upprättande av de 
kritiserade planerna ej vore bortkastad. Då taxan varit låg, vore beloppet 
f. ö. ej så stort. Beståndskartor och uppgifter om virkesförrådet hade under- 
lättat skogsförvaltningens arbeten med utsyningsförslagens avgivande m. m, — 
Eftersom samma förrättningsmän upprättat ett större antal planer, och det 

ingalunda är troligt, att det endast är de, som statsrevisorerna undersökt, 

som ej kunnat följas, så är det bortkastade eller — låt oss säga — mindre 
väl använda beloppets storlek en outredd fråga. Jag är övertygad om, att 
herr H. ej anser en låg taxa försvara ett undermåligt arbete, men jag är inga- 
lunda övertygad om att orsaken till detta undermåliga arbete är, såsom herr 
H. synes förmena, att söka uti att förrättningsmännen icke alltid följt givna 
föreskrifter. Mig synes det lika sannolikt, att orsaken får sökas uti domän- 
styrelsens cirkulär. Vilken ledning vid utsyningsförslagens uppgörande upp- 
gifterna om virkesförrådet kunnat skänka, har jag svårt att förstå, då dessa 
uppgifter synbarligen varit mycket osäkra. 

Av herr H:s uttalande framgår, att man äntligen har att vänta sig åtgärd 
från domänstyrelsens sida i syfte att förlägga utförandet af stämplingarna å 
kronoparkerna till året före försäljningen. I sinom tid får man väl se utta- 

lande om de allvarliga olägenheter, vilka, enligt vad herr H. antyder, äro 
förbundna med en dylik åtgärd, och kan då bliva i tillfälle bedöma, 1 vad 
mån de äro verkliga. Här må nu endast framhållas, att, då herr H. ger 

uttryck åt den meningen, att saken ej kan genomföras på en gång, han ej 
meddelar något nytt. Det är nämligen själfklart att så ej kan ske, om man 
ej under övergångsåret förfogar över en mycket stor personal. 

Rörande utbudet av kolved, 545 000 m? i Luleå distrikt och 250 000 m? 
i Skellefteå distrikt, tillät jag mig den anmärkningen, att en överslagsberäk- 
ning borde kunnat övertyga domänstyrelsen om det hopplösa uti att utbjuda 
dessa partier, vilket enligt domänstyrelsens egen uppgift skedde våren 1913. 
Dåvarande kolpris jämförda med omkostnaderna gjorde verkligen utbudet hopp- 
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löst och något skäl att, som styrelsen gjort, beklaga sig över uteblivan- 
det av anbud,- förelåg därför ej. Men tiderna förändras. De kolpris, som 
salde 1913, gälla ej rois. Det kan vällej varar herr EL obekant, artied 
stark hausse nu råder å träkolsmarknaden, något som för fullständighetens 
skull kanske varit lämpligt att påpeka i sammanhang med omnämnandet av 
försäljningen utav de 75 000 m?. Då jag varit i tillfälle se virkesköparens, 
Luleå järnverk, kalkyler, och då jag har rätt att göra citat ur dem, så skall 
jag därur anföra följande: »Kalkylen visar, att det bör ställa sig förmånligt 
anordna kolning enligt relaterat program gent emot de höga kolpris, som för 
närvarande äro gällande, Karlsvik den 22 maj 1915» (kursiveringen av mig). 

Detta uttalande utgör förklaringen till att utbudet ej nu var hopplöst. Det 
må även vara att hoppas, att staten skall få sälja mera kolved, d. v. s. att 
järnmarknaden fortfarande tillåter järnverken betala nuvarande och t. o. m. 
högre kolpris. Bliva de förlustbringande för industrien, så är nöjet av höga 
kolpris tämligen tvivelaktigt. 

Herr H. säger, att domänstyrelsen på grund av skogskommittéernas arbete 
ansett sig hava varit berövad all initiativrätt till åstadkommande av mera be- 
tydelsefulla, behövliga ändringar i organisation m. m. Detta är en högst egendomlig 

uppfattning. Därest domänstyrelsen haft några förslag att framlägga, borde 
den väl tvärtom givit detta tillkänna för Kungl. Maj:t, medan dessa kommit- 
téer arbetade, då förslagen kunnat bliva till dem remitterade och behandlade 
samtidigt med sådana, som vederbörande kommitté möjligen själv utarbetat. 
Har domänstyrelsen handlat annorlunda och alla dessa år samlat sina tankar 
så att säga på hög, synes den mig ej hafva fattat sin uppgift rätt. I ett fall 
har den dock gått den ovan antydda vägen, nämligen då den till Kungl. 
Maj:t ingav det nog så betydelsefulla förslaget om statslig industriell verksam- 
het i Norrbottens län. Och har f. ö. ej styrelsens chef gått samma väg i 
ett annat fall, nämligen då han till Kungl. Maj:t gav rapport om vissa avverk- 

ningar på skogarna under Brattfors bruk i Värmland, för att den nu arbe- 
tande skogslagstiftningskommittén skulle bliva i tillfälle att i sammanhang med 
sitt arbete pröva, vilka åtgärder borde vidtagas med anledning av det rela- 
terade fallet? Har styrelsen haft andra förslag, borde de hava behandlats analogt. 

I huvudsak torde jag med ovanstående hava bemött herr H:s sakliga inlägg 
1 diskussionen. Det må nu tillåtas mig att ägna ett ögonblicks uppmärksam- 
het åt det personliga angrepp .mot mig, varmed han ansett nödigt stärka sina 
bidrag till omdebatterade frågors lösning. Ä 

Det sägs, att jag sedan 20 år sökt att med alla till buds stående medel i 
allmänhetens ögon nedsätta och förringa statens skogsförvaltning. Huru för- 
håller det sig nu i själva verket med detta? Såsom en tid skogschef för ett 
större bolag nödgades jag åtskilliga gånger besvära mig över vissa tjänstemäns 
förrättningar. Stundom fick jag rätt, stundom ej. Om det sedan var på grund 
eller i trots av dessa mina besvärsmål, som en del åtgärder till ändring av i 
många fall olidliga förhållanden vidtogos, vet jag ej; jag har endast att för 
många fall konstatera att så faktiskt skett, vilket i alla händelser torde visa, 
att mina klagomål ej varit alldeles obefogade. På grund av officiella upp- 
drag har jag sedan några gånger haft att uttala mig i frågor, som berört 
domänstyrelsens förvaltning. Att jag därvid framlagt den mot vederbörandes 
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avvikande uppfattning, som jag hyst, torde endast hava varit min skyldighet. 
Jag har ej kunnat säga, att färgen är vit, när mina ögon sett den svart. Har 
jag någon gång sett orätt, vilket jag såsom en ofullkomlig människa ej har 
rätt att bestrida, så synes det mig, att detta kunde sakligt diskuteras. Jag 
antar nämligen, att vi syfta till samma mål, ett mål, som man i närvarande 

tid mer än någonsin måste eftersträva, nämligen att statsskogarna få en sådan 
behandling, att de skänka landet största möjliga behållning. 

Af vissa uttalanden i herr H:s uppsats får man emellertid den uppfattningen, 
att han skulle vilja åt domänstyrelsen förbehålla en ställning på något sorts 
högre plan, dit kritiken ej finge nå. Om något sådant avses, är det väl så 
gott att först som sist jorda de tankarna, ty rätten att granska vilja vi ej avsäga 
oss, och frihet från kritik har ej varit och skulle fortfarande ej vara nyttig 
för domänstyrelsen själv. 

38 Skogsvårdsföreningens Tidskrift, 1915. 
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SKOGSSTATISTISKA MEDDELANDEN. 

Finsk skogsstatistik. 

Enligt nyligen utgiven officiell statistik över forstförvaltningen i Finland 
för år 1912 utgör arealen av Finlands statsskogar 12,615,840,96 har. 

(OYölErERB FEN ROT (ORT. rstdasdsonsrdåsnd AR 70,279,66 har. 
Mäxtlig, skogsmark A2507 6 bosccc. BAN ÖN 

Kärr-, myr-impediment 53,00 Z ... 6,686,854,80 » 
VIA te 43/7 sr NES BR Rn 475,939,85 >» 

I nordligaste Finland är ett skyddsskogsområde numera fullständigt utbrutet på 
en areal om 3,19 miljoner hektar, varav blott 3,o1 22 privatmark. Då skogs- 

hushållningen på detta stora område måste bliva synnerligen försiktig, och 
sålunda relativt litet inbringande, är detta område frånräknat framtida inkomst- 
beräkningar från statsskogarna — ty hyggesarbetena komma här att inskränka 
sig till främst rensnings- och föryngringshyggen. 

Sedan 1906 har staten årligen inköpt rätt betydande arealer skogsmark — 
till och med år 1912 omkring 16,1177 har för en summa av 1,05 7,1 27 mak. 

De senaste åren hava härtill beviljats omkring 200,000 fmk. årligen. Enligt 
taxeringar skulle fimmerskogen 1 statsskogarna stiga till omkring 141 miljoner 
stammar, eller 

2N OR EMS 30 MA HÖJT Tim m eran eStra tös sr ss R 82,629,004. 
31 + > SE TINA ING HÖRA CNY de Er LA SR RE AS aa 58,781,445. 

Pr hektar växtlig skogsmark erhålles 15 timmerämne$s- och 11 timmerträd 
(pr summa skogbärande mark 7 och 5). Vid skogsrevistonsarbeten, utförda 
under senaste 10 år, har dessutom upptaxerats beståndens hela virkesmassa. 

Densamma är naturligtvis mycket varierande, beroende av revirens belägenhet, 
jordmånsförhållanden, tidigare avverkningar m. m. Då den i södra Finland 
beräknats pr hektar växtlig skogsmark i ett revir till i medeltal 140 fm? — 
utgör motsvarande siffra 1 ett annat revir i Uleåborgs län blott 34 fm3. I 
allmänhet synes 100 fm? pr hektar 1 södra Finland motsvaras av c:a 50 fm? 
i nordliga delar av landet. Anmärkas bör, att i några revir konstaterats det 
egendomliga förhållandet, att virkesmassan å kärr- och myrkar är betydligt 
högre än densamma å växtlig skogsmark. Detta beror av bristande avsätt- 

ning på klenare skogsprodukter — främst gran —, varför betydande arealer 
grankärr stått orörda ända till senaste tid. 

Skogen å växtlig mark taxeras 1 olika åldersklasser och skogstyper, samt i 
procent barrskog, lövskog, kalytor (skogbevuxna berg, växtliga kärr, myr, im- 
pediment, vatten, odlingar m. m. observeras på vanligt sätt). 
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Timmertillgången taxeras vanligen genom specialräkning, men ji större, sam- 
manhängande skogskomplex med linjetaxering. Virkesmassan med ledning av 
provytor och tillväxttabeller. Avverkningsbeloppet bestämmes på grund av 
tillväxtberäkningar, varvid Ööverårighet, avsättning, jordmån m. m. dock ofta 
inverka bestämmande. Kartverket kompletteras eller verkställes nymätning. 
På dessa vart 10:de år återkommande revisioner nedläggas mycket arbete 
och betydande kostnader år 1912 omkring 340,000 fmk. Efter högst 10 
år äro landets samtliga revir reviderade, och ett synnerligen värdefullt material 
erhållet för framtida skogshushållning. Dessa arbeten påbörjades år 1904. 

På allmänna virkesauktioner utbjöds 2,465,430 sågtimmerträd (25 + cm. vid 
1,3 m.), samt betydande belopp slipved och brännved. Medelpriset pr stam 

steg till fmk. 4,28 (0,60o—10,0 fmk). På grund av låga anbud lämnades 
osålda omkring 630,165 stammar. Av de utbjudna stammarna voro 176,6 & 
tall och 23,4 &Z gran, samt fördelade i diameterklasser 

25 3 OKC ET SA SSE SARAS VE an SEE 20,9 26 
ST NR ät RR AD rn An a ad färja äs ISEN SR GEA 45,8 Ho 
STEL =E HON Na RE FU Ae Ar RAA TS AREA EA RR me SÅE rap 19,8 2 

41+ FER VS INT ERE SEEN, SISSEL adden 6 Ir 

På JIokalauktioner försåldes diverse skogsprodukter, främst klenare sågtimmer, 
slipved och brännved — tillsammans för 1,190,279 fmk. Dylika lokalauk- 
tioner hava erhållit allt större betydelse i landets skogshushållning (år 1904 
höllos sådana blott i 3 revir år 1912 i 45). De förnämsta köparna på 
dessa auktioner äro numera sågverksägarna, vilka ännu för något tiotal år 
sedan knappast alls besökte dylika lokala klenvirkesauktioner. 

På senaste tid hava koncessioner å avverkning av betydande belopp utgi- 
vits för att upphjälpa avsättningen i avlägset belägna revir. 

Penningevärdet av år 1912 försålda skogsprodukter stiger till 12,928,490 
fmk. (härav 85,02 & för sågstock). 

Utan ersättning har utgivits för 5,039 rök tillsammans 208,727 fm? skogs- 
produkter till ett värde av 350,396 fmk.; eller 2,7 Z av samtliga direkta 
skogsinkomster. Virkesåtgången pr torp är beräknad till 31,9 fm3— 50,4 fm?, 
med ett penningevärde av c:a 51,55—79,79 fmk. (av kronoskogstorp finnas om- 
kring 4,326 och skogsvaktaretorp 597, dessutom förekomma 530 backstugu- 
sittare). 

Avverkningsbeloppet tillsammans uppgives till 2,441,983 fm? (pr hektar växt- 
lig skogsmark 0,45, och skogbärande mark 0,20 fm). Högsta medelavverk- 
ningsbeloppet pr hektar växtlig skogsmark i ett revir i södra delarna av lan- 

det är 4,5; fm? (med undantag av Evois revir med 6,8 fm? medelavverkning, 
detta dock ett undantag). 

Detaljuppgifter om trädens blomning, fröår, jaktstatistik, skogseldar (2,448 
har—61,893 fmk.), stormskador, snöskador m. m. följa sedan. Åverkan har 

skett i 277 fall med ett penningevärde av 8,974 tmk. 
Under året utfstämplades 3,419,337 timmerträd, samt betydande kvantiteter 

slipved, brännved m. m. Medelkostnaden utgör o0,o3 fmk pr stam. Träden 
mätas numera vid 6 meters höjd, samt beräknas i stockar av olika längd 
(minsta dimension vanligen 4 meter 18 cm.). Enligt skilda formulär uppgöres 
tablå över det utstämplade virkesbeloppet; och delgivas revirforstmästarna ge- 
nom sekret-cirkulär årets prisnoteringar för olika tumtal till försäljning ut- 
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bjudet virke. Sålunda har erhållits en enhetlig beräkningsgrund för det salu- 
bjudna sågtimret, och prissättning för minimipris sker efter senast tillgängliga 
noteringar. 

Angående kulturarbeten, torrläggning av sumpmarker och övriga forstliga 
arbeten vore mycket att relatera, men måste av utrymmesskäl härför intres- 
serade hänvisas till detaljstudier. 

Staten är ägare till 3 sågar, vilka till en början voro avsedda att försåga 
av sådana skogsprodukter, vilka ej funno köpare på platsen, samt att anskaffa 
brännved till statsjärnvägarna. Dessa hava dock betydligt utvidgats, och tjäna 

även andra ändamål — sålunda försågades å dem till export c:a 2,000 Stan- 
dant Hard som betydötnier): 

Inkomsterna är 1912 uppgivas till 14,128,774 fmk., netto omkring 8,767,042 

fmk. (år 1914 omkring 16 miljoner brutto). 
Utgifterna belöpa sig till omkring 5,361,732 fmk. 
Forstpersonalen utgöres av (1915): 
Forststyrelsen 25 tjänstemän (20—>25 renskrivare, kartritare m. m.). 

Overforstmästare 10. (Evois ett inspektionsdistrikt). 
Forstmästare 95. (revirens antal 86). 
Forstkassörer 64 (för de flesta revir skilda kassörer, blott i ett tiotal år 

är forstmästaren kassör). 

Skolade arbetsledare 70—380. 

Skogvaktare 940—950. 

Forsttaxatorer-revisorer 20. 
För torrläggningsarbeten 4. 
För sågarna 6. 
För skogvaktareskolor 9. 

För boställen 13. 
Stadigvarande anställda äro 180—200 forstmän, härtill komma extra för- 

ordnade på alla områden. Avlöningsstaten 1912 utgör 1,048,503 fmk. (0,08 
pr hektar). 

Den högre forstliga undervisningen lämnas numera vid universitetet — 
studietid 3—4 år. Det vill synas, som vore överproduktion även på detta 
område snart att befara. 

J: TI BEOMOUISTE 
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TRÄVARUMARKNADEN. 

Marknaden visar alltjämt en lugn fysionomi. Försäljningarna fortgå och 
hava vid innevarande tidpunkt givit till resultat att c:a 550,000 stds, eller 
således mera än halva årsproduktionen är placerad. Att detta ju i jäm- 
förelse med de närmast föregående åren är en låg siffra är utom all fråga, 

men ser man försäljningsläget mot bakgrunden av de rådande utomordentliga 
förhållandena, måste man erkänna, att resultatet är bättre än vad man haft 

anledning att vänta. 
England går fortfarande 1 spetsen, men vill alltjämt endast köpa cif; Hol- 

land och Danmark äro också 1 marknaden och även Frankrike och Tyskland 
hava dels gjort affärer, dels kommit med förfrågningar, ehuru naturligtvis i 
båda fallen, av mindre omfattning. 

Följande priser äro att anteckna för avslut under senare tiden: 

Från Överbotten: 

till Holland fob. +7” granbattens fl. 118: å 120: — 
FORDraAder 10010 SOC ANN 

till Danmark fob. 7” furubräder M. 215: ANSI SO 
WIFE San dFeit 03 5<orfara O0/St ANT ORTO ERAN TÖS c 

7” furubattens o/s £ 14.10/- å 14.15/- 
204 IGT 0 (ST SST fs 

(Från dessa cifpriser skola dragas 75 å 90 shillings för frakt och assurans- 
kostnader, då motsvarande fob-pris erhållas.) 

Från Härnösand: 

till Frankrike fob: 3 X9 furu III fres 325: — 
SINE Soo 

FEM 2055 = 

I X 41/, furu o/s fres 225: — 
NAN SAEOS 215: — 
FX OKgran O/Si 420 ec basis 
granbattens o/s fres 250: då 255: — 

till Danmark 7” furubräder Mi. 217:50 å 220: — 

Vid försäljning och skeppning på England träder givetvis fraktfrågan i för- 
grunden. Frakterna äro fortfarande utomordentligt höga och göra allt emellanåt ett 
språng uppåt, för att visserligen" därefter gå ned något, men därpå åter styvna. 
Den marginal, inom vilken dessa fluktuationer röra sig, är f. n. c:a 5 shil- 
lings. Ehuru vid underhandlingar om försäljningar detta förhållande är känt, 
medför det dock en viss osäkerhet, framför allt om det netto, som varje 
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affär kan lämna. Och än så länge synes liten sannolikhet föreligga att detta 
osäkerhetstillstånd skall inom närmare tiden upphöra. 

Oaktat allt detta pågå emellertid skeppningarna, och resultatet av dessa är 
över förväntan. Sålunda hade vid utgången av juni månad skeppats c:a 
315,000 stds, emot 340,000 stds vid samma tid i fjol. De skeppade kvan- 
titeterna fördela sig med c:a 132,000 stds på Norrland och c:a 183,000 
stds på Sydsverige. 

Flottningarna, vilka under våren och försommaren i allmänhet visade dåliga 
resultat, hava tack vare den senare tidens regn kommit 1 ett betydligt bättre 
läge. Då nu nederbörd börjat komma, och därtill betydliga snömassor ännu 
finnas i fjälltrakterna, torde utsikterna för jämn vattentillgång och därmed 
följande gynnsamma flottningsförhållanden vara goda nog. 

SUENETO I 

TRÄMASSEMARKNADEN. 

Sulfit-cellulosa. "Under de sista två månaderna har denna marknad varit 

livaktig, särdeles på England. Förklaringen härtill, likasom till den stegrade 
omsättningen av svensk trämassa 1 allmänhet, ligger uti att, utom det inhemska 
behovet, de engelska pappersfabrikerna hava att tillfredsställa en betydande 
del av det franska. Detta har således medfört en prisstegring och för Jätt- 
blekt vara har betalats £ 10.15/- å 11.— samt för stark £ 8.15/- å £ 9.15/-, 
allt cif och med vanlig kommission och diskonto. Under vanliga förhållan- 
den vore ju dessa priser synnerligen tillfredsställande, men då man räknar 

med de omåttligt höga frakterna, vilka från svensk ostkusthamn till engelsk 
ostkusthamn variera mellan 23/- och 28/-, samt de oerhörda prisen på kol 
och svavel, torde det behållna nettot ingalunda bliva särdeles högre än vanligt. 

Sulfat-cellulosa är fast med hävdade priser men jämförelsevis liten omsätt- 
ning. Samma svårigheter i avseende på frakterna och materialkostnaderna 
föreligga som för sulfit-cellulosan. 

Mekanisk trämassa har under senare tiden visat tecken till förbättring, bland 
annat däri att köparna äro mycket angelägna att få leverans på äldre kon- 
trakt fullgjorda. Svårigheten att finna tonnage och till rimliga priser verka 

givetvis återhållande på försäljningarna, och de norrländska sliperierna ligga 
nog inne med avsevärda lager. De svenska sliperier, som skeppa över väst- 
kusten, samt de norska torde emellertid vid detta laget vara så gott som 
slutsålda, och därför synas utsikterna för de norrländska vara avsevärt för- 

bättrade, då nämligen behov, framför allt i England, givetvis föreligga. 

Yg ÖNT 
== 
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NOTISER; 

Ömsesidiga försäkringsanstalten Sampo. Med anledning av länsjäg- 
mästaren V. Dybecks artikel »Synpunkter vid skogsbrand försäkringsfrågans ord- 
nande i Sverige» uti n:o 5—6 av Eder v. tidskrift få vi anhålla om plats för 
nedanstående beriktigande: 

Efter att hava jämfört Ömsesidiga Försäkringsanstalten Sampos stadgar med 
den av Finska Sågverksägareföreningen projekterade »Skogsbrandförsäkringens» 
framhåller författaren: (Sid. 414.) 

»Denna skogsbrandförsäkrings mera ideella läggning framgår till sist av den 
paragraf i stadgarna, som handlar om formen för föreningens upplösning, där 
det bestämmes, att vid eventuell upplösning återstående tillgångar »skola givas 
till någon forstlig sammanslutning, vilken äger använda räntorna å beloppet 
till främjande av skyddsåtgärder mot skogsbrand». 

Emellertid ingår uti bestämmelserna för Sampos skogsbrandförsäkring ett 
liknande stadgande. I $ 40 säges: 

»Om vid avdelningens upplösning, sedan avvecklingen av dess förbindelser 
avslutats, överskott uppstått, må det icke utdelas bland delägarena, utan skall 

efter bolagsstämmans beslut användas till något för allmän skogsvård gagneligt ändamål». 
Om man jämför dessa paragrafer är det svårt att inse det motiverade i för- 

fattarens påstående om den av Sågverksägareföreningen planerade skogsbrand- 
försäkringens större »ideella läggning». 

Ömsesidiga Försäkringsanstalten »Sampo». 
J.: HARTMAN. 

Genmäle till professor Gunnar Schotte. I en uppsats om » Tallplantor 
av frö från olika hemort» i Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt, in- 
förd i Skogsvårdsföreningens tidskrift, h.12, 1914, skriver GUNNAR SCHOTTE 
följande: »Av de vid Ollestad i Västergötland uppdragna plantorna uppsändes 
en del överblivna till Bispgården våren 1909 och utsattes å avd. XI—XIII 
genom revirförvaltningens (Bispgårdens skogsskolas) försorg. Denna senare 
kultur misslyckades emellertid helt och hållet -— vyterligare ett exempel på, huru 
vanskligt det är att anförtro försöksarbeten åt skogspersonalen.! 

På begäran av assistenten vid Statens skogsförsöksanstalt, jägmästaren JF. 
Wibeck, åtog jag mig nämnda år att utföra ifrågavarande plantering. Då 
chefen för Försöksanstalten nu, åtskilliga år efter arbetets utförande, synes 
vilja pålägga mig ansvaret för planteringens misslyckande, vill jag i korthet 
lämna en faktisk upplysning, ägnad att belysa arten av den vetenskapliga 

1! Kurs. av författaren. 
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metod professor SCHOTTE använder sig av vid utdömande av skogspersonalens 
användbarhet i Försöksanstaltens tjänst. 

Anledningen till att ifrågavarande plantering helt och hållet misslyckades 
ligger egentligen endast i ez omständighet. De plantor, som genom Statens 
skogsförsöksanstalt uppdragits vid Ollestad, anlände nämligen till planterings- 
stället så gott som utan rötter. Av plantornas utseende att döma fick jag det 
intrycket, att de upptagits ur plantskolan ej på vanligt sätt utan helt enkelt 

genom en kraftig »uppryckning». Till följd av plantornas beskaffenhet ut- 
sattes endast ett litet fåtal av de minst misshandlade. Icke annat än jag 
kan påminna mig har jag för länge sedan meddelat detta till någon eller 
några av Försöksanstaltens tjänstemän. 

Efter denna förklaring är ju anledningen till planteringens totala misslyc- 
kande nog så påtaglig. 

Att professor GUNNAR SCHOTTE sålunda på grund av det dåliga resultatet av 
denna plantering ej har fog för sitt påstående lider väl ej ringaste tvivel. 

AND. HOLMGREN. 

Svar. Den skildring jägmästare HOLMGREN giver av plantornas beskaffen- 
het torde vara åtskilligt överdriven, då samtidigt av samma person avsända 
samma slags plantor till Hässleby kronopark gingo utmärkt väl till. För öv- 
rigt bestyrker den endast mitt påpekande. Som jägmästare HOLMGREN själv 
upplyser, voro plantorna uppdragna i Ollestads plantskolor och således av 
skogsförvaltningen, som också avsände dem — ej försöksanstalten. 

Det var, som jägmästare HOLMGREN torde veta, först förra året, som skogs- 
försöksanstalten själv kunnat avsända egna plantor och således påtaga sig 
ansvaret för desamma. Förut har försöksanstalten måst vända sig till respek- 
tive skogsförvaltningar med begäran om bistånd, vilket också mycket bered- 
villigt lämnats, icke minst av jägmästare HOLMGREN. Att några av de på 
så sätt utförda kulturerna misslyckats, antager jag att även jägmästare HOLM- 
GREN vill beklaga och i nu ifrågavarande fall var det så mycket smärtsam- 
mare, som det råkade att träffa den intressantaste avdelningen i en stort an- 

lagd internationell försöksserie. 
Mitt påpekande skedde dels för att 1 någon mån fritaga försöksanstalten 

från ansvaret för den misslyckade kulturen, dels som ett inlägg mot de för- 

slag, som framkommit att avsevärda delar av försöksarbetena borde anförtros 
åt skogsförvaltningen. Av den lokala skogsförvaltningen, som är strängt upp- 
tagen av så mångahanda arbeten, kan man nämligen ej begära, att den skall 
kunna ägna tid åt den särskilda omsorg, som dylika försök kräva. 

Ann den 19 juli 1915. GUNNAR SCHOTTE. 

Jägeristaten. Anteckningar om svenska väldets skogs- och jaktväsen av HuGo 
SAMZELIUS lyder titeln på ett arbete, som f. n. tryckes och beräknar utkomma 

i november. Arbetet är ordnat i två huvudavdelningar, Hovjägesistaten och 
Riksjägeristaten, vilka inledas av en utförlig historik från äldsta till nuvarande 
tid, varefter följa biografier över tjänstemännen. Finland, Östersjöprovinserna 

och de tyska besittningarna ingå 1 verket, som är uppställt kronologiskt och 
kommer att omfatta omkring 700 sidor. Priset för subskribenter är 25 kr, 
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SKOGSADMINISTRATIONEN. 

Lagar, kungl. förordningar och beslut. 

Redogörare är ej ersättningsskyldig för sådana kostnader, som utbetalts på 
grund av genom attesterade räkningar styrkta, men sedermera oriktiga be- 

funna uppgifter av den, som närmast handhaft arbetet. 

Kungl. Maj:ts utslag på de besvär, jägmästaren Otto Klemming anfört över kammarrättens 
den 9 februari 1914 meddelade utslag i fråga om en anmärkning vid 1910 års kassaredo- 
görelse för Norra Hälsinglands revir, i anledning av vilka besvär kammarrätten inkommit 
med vederbörandes förklaring och eget utlåtande af den 18 juni 1914; givet i regeringsrätten 
den 28 oktober 1914. 

Vid granskning hos Domänstyrelsen af ifrågavarande räkenskap anmärktes, att till bräd- 
fodring av stugan vid torpet n:o 9 å kronoparken Hornslandet utbetalts 129 kronor, 62 öre, 
ehuru för ändamålet anslagits endast 60 kronor. I häröver avgiven förklaring uppgav kla- 
ganden, att det arbete, för vilket ifrågavarande belopp utgivits, omfattade jämväl inläggning 
av nytt golv i köket och omläggning av golvet i kammaren, för vilka arbeten jämte bräd- 
fodring funnits anvisade tillhopa 145 kronor. Sedan klaganden emellertid vid av förekom- 
men anledning sedermera förrättad undersökning funnit, att stugans brädfodring icke varit 
avslutad samt att intet åtgjorts vid golven i kök och kammare, upplyste klaganden i skri- 
velse till domänstyrelsen, att i följd av oriktiga uppgifter av en bevakare, som syntes hava 
i sin tjänst svikligen förfarit, penningar utbetalts för arbete, som ej blifvit utfört, samt att 
det vid brädfordringen utförda arbetet hade ett värde av allenast 25 kronor 32 öre, därav 
13 kronor för själva arhetet och 12 kronor 32 öre för använt virke. Revisionen yrkade 
med anledning härav i avgivna påminnelser, att 104 kronor 30 öre måtte fastställas till er- 
sättande. 

Genom resolution - den 23 september 1912 utlät sig domänstyrelsen, att enär det enligt 
$$ 15 och 17 av instruktionen för skogsstaten den 23 december 1909 måste anses tillkomma 
klaganden att ansvara för att arbeten, som likviderats genom bevakare och efter attest av 
denne om verkställandet, också verkligen blivit utförda, aktade styrelsen skäligt ålägga kla- 
ganden att till statsverket återbära anmärkta 104 kronor 30 öre, med öppen rätt för honom 
att efter befogenhet hos vederbörande söka sitt åter. 

I häröver hos kammarrätten anförda besvär yrkade klaganden, att domänstyrelsens reso- 
lution måtte upphävas. 

Genom överklagade utslaget har kammarrätten ej funnit skäl göra ändring i domänsty- 
relsens resolution. 

I besvären fullföljer klaganden sin hos kammarrätten förda talan. 

Kungl. Maj:t har i nåder låtit Sig föredragas ovanberörda underdåniga besvär och som 
av utredningen i målet framgår, att klagandens anmärkta förfarande att vid sin ifrågavarande 
till domänstyrelsen avgivna redovisning" upptaga jämväl ovanberörda i anmärkningen, sådan 

densamma slutligen fullföljts, avsedda arbeten såsom verkställda föranletts av medelst attes- 
terade räkningar styrkta, men sedermera oriktiga befunna uppgifter av den kronojägare, som 
närmast omhänderhaft samma arbeten, samt med hänsyn härtill vad i övrigt i målet före- 
kommit berörda förfarande icke skäligen bör till ersättningsskyldighet för klaganden föran- 
leda, prövar Kungl. Maj:t rättvist att, med ändring av kammarrättens utslag, befria klaganden 
från den honom i målet ådömda återbäringsskyldigheten. Det vederbörande till underdånig 
efterrättelse länder. 

Under Kungl. Maj:ts sekret 
(Kungl. sigill). 

Erland Falk. 
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Vikarier för tiänstlediga, med fast arvode anställda extra tiänstemän er-= 
hälla hädanefter fullt arvode. 

Kungl. Maj:t har härom den 10 april 1915 i brev till domänstyrelsen meddelat följande 
beslut: 

Den 7 maj 1909 bemyndigade Vi Eder, bland annat, att tillerkänna hos Eder anställd 
extra tjänsteman, vilken förordnades att i stället för med fast arvode anställd extra tjänste- 
man, som på grund av sjukdom eller förordnande att uppehålla ordinarie befattning i skogs- 
staten vore förhindrad att uppehålla sin befattning, bestrida dennes tjänst, ersättning från 
reservationsanslaget till kronoskogarnas förvaltning och befrämjandet av skogsväsendet i all- 
mänhet med belopp, motsvarande högst två tredjedelar av det begynnelsearvode, som enligt 
gällande bestämmelser tillkomme innehavare av befattningen i fråga. 

Uti en till Eder ställd, av Eder med utlåtande den 11 december 1914 överlämnad skrift 
har styrelsen för »De extra jägmästarnas förbund» anhållit, att Ni måtte vidtaga åtgärder 

för att extra tjänsteman i skogsstaten, som förordnades till vikarie för extra tjänsteman med 
fast arvode, alltid måtte komma i åtnjutande av ett arvode av minst 2,400 kronor per år. 

I ärendet har statskontoret den 11 mars 1915 avgivit infordrat utlåtande. 
Då Vi nu låtit Oss föredragas detta ärende, hava Vi i anledning av förevarande fram- 

ställning förordnat, att den enligt brevet den 7 maj 1909 utgående ersättning åt vikarie för 
extra tjänsteman vid skogsstaten med fast arvode må i särskilda fall, där så av omständig- 
heterna finnes påkallat, av Eder ökas, dock högst till belopp, motsvarande det begynnelse- 
arvode, som enligt gällande bestämmelser tillkommer innehavare av befattningen i fråga. 

Utex. skogselev, som fullgiort militärtiänstgöring under det s. k. praktiska 
halvåret, kan förordnas till extra jägmästare efter minst fyra månaders 

praktik. 

Kungl. Maj:t har härom den 30 april 1915 meddelat följande föreskrifter: 

Vår ynnest etc. Den 23 december 1914 medgåvo Vi Eder att, utan hinder av bestäm- 
melserna i första punkten av 57 $ i förnyade instruktionen för skogsstaten den 23 decem- 
ber 1909, under år 1915 till extra jägmästare förordna den, som vid skogsinstitutet avlagt 
fullständig avgångsexamen och därefter under minst ett halvt år utövat praktisk verksamhet i 
skogsyrket samt därvid ådagalagt flit och skicklighet. 

I en till oss ställd, av Eder med utlåtande den 17 april 1915 överlämnad skrift har nu 
Erik Herman Darle i egenskap av ordförande för skogsinstitutets elevkår åren 1913—1914 
anhållit, att Vi måtte förklara, att, därest utexaminerade skogselever under år 1915 varit 
inkallade till krigstjänstgöring, detta icke måtte utgöra hinder för Eder att ändock förordna 
dem till extra jägmästare i juni månad detta år, om de i övrigt styrkte sig hava ägnat sig 
åt praktisk skogsverksamhet efter examen vid skogsinstitutet och ägde de kvalifikationer, 
som erfordrades. 

Då Vi nu låtit Oss föredragas detta ärende, hava Vi medgivit, att, utan hinder av be- 
stämmelserna i första punkten av 57 $ i förnyade instruktionen för skogsstaten den 23 de- 
cember 1909 den, som vid skogsinstitut avlagt fullständig avgångsexamen och därefter ut- 
övat praktisk verksamhet i skogsyrket samt därvid ådagalagt flit och skicklighet, må av 
Eder år 1915 på ansökan och efter vederbörande överjägmästares hörande i mån av behov 
anställas såsom extra jägmästare, även om tiden för den praktiska verksamheten i följd av att 

sökanden varit inkallad till tjänstgöring för rikets försvar icke skulle uppgå till mera än 
fyra månader, dock att sålunda förordnad extra jägmästare må under första tiden av sin 
tjänstgöring i statens tjänst användas huvudsakligen vid indelningsarbeten och under erfaren 
skogstjänstemans ledning. 

Härom har Ni att underrätta vederbörande. 

Upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndig= 
heter å kronoiord. 

Kungl. Maj:t har härom i brev till 'domänstyrelsen den 16 april 1915 meddelat följande 
beslut. 

I en till riksdagen den 23 december 1914 avlåten proposition, n:r 20, varav ett tryckt 
exemplar här bifogas, hava Vi föreslagit riksdagen att för de fall, beträffande vilka icke i 
annan ordning särskilda bestämmelser med riksdagens medverkan träffats, medgiva, att för 
tiden intill den I juli 1916 Vi skulle äga 
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ej mindre åt svenska män bevilja tillstånd att mot den årliga avgäld och under de vill- 
kor i övrigt, Vi bestämde, å kronojord inom visst å marken utstakat område under en tid 
för varje gång av högst tio år med andras uteslutande med arbete belägga och sig tillgodo- 
göra mineralfyndigheter av andra slag, än som enligt I $ gruvestadgan kunde utgöra före- 
mål för inmutning, med rätt för koncessionsinnehavaren att, därest vid upplåtelsetidens ut- 
gång dyhk upplåtelse fortfarande bleve av riksdagen medgiven, äga företräde till överens- 
kommelse om fortsatt arbete med fyndighetens tillgodogörande på de villkor, Vi då på grund 
av sig företeende omständigheter kunde finna gott bestämma, 

än även åt sådan koncessionsinnehavare för den tid, varunder koncessionen beviljats, upp- 
låta erforderlig mark för vägar samt för anläggning av verkstäder och arbetarebostäder, med 
skyldighet för koncessionsinnehavaren att för sålunda åt honom upplåtna förmåner gälda visst 
årligt arrende, som skulle bestämmas genom särskild uppskattning före upplåtelsens medgivande. 

Enligt vad riksdagen anmält i skrivelse den 19 mars 1915 har riksdagen bifallit ifråga- 
varande proposition. 

Vad Vi och riksdagen sålunda beslutat meddelas Eder härigenom till kännedom. 

Revirförvaltares rätt att enligt av Domänstyrelsen utfärdad fullmakt utöva 

kronans rösträtt å vägstämmor. 

Kungl. Maj:ts utslag på de besvär, de väghållningsskyldiga i Arvidsjaurs sockens väg- 
hållningsdistrikt i underdånighet anfört över Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Norrbottens 
län den 31 oktober 1914 meddelade utslag i fråga om vid vägstämma fattat beslut, 

i anledning av vilka besvär Kungl. Maj:ts befallningshavande inkommit med yttrande av 
jägmästaren Curt Fougberg samt eget utlåtande av den 15 februari 1915, varefter domän- 
styrelsen utlåtit sig den 13 mars 1915; 

givet i Regeringsrätten den 14 april 1915. 
Å vägstämma i Arvidsjaurs sockens väghållningsdistrikt den 29 augusti 1914 gjordes vid 

a stämman förekommande val av ledamöter i vägstyrelsen av Fougberg framställning att få 
utöva rösträtt på grund av en så lydande fullmakt: »Kungl. Domänstyrelsen bemyndigar här- 
med jägmästaren i Malmesjaurs revir Curt Fougberg att tillsvidare under åren 1913 och 1914 
å vägstämmor med de väghållningsskyldige i Arvidsjaurs och Arjepluogs socknar bevaka 
kronans rätt och bästa samt kronans rösträtt utöva för samtliga de till Malmesjaurs revir 
hörande under Kungl. Domänstyrelsens förvaltning ställda kronans skogar. Stockholm den 
18 november 1913. Karl Fredenberg. Martin Rasch>. 

Denna Fougbergs framställning avslogs av vägstämman på den grund att ifrågavarande 
fullmakt icke vore utfärdad i enlighet med föreskrifterna i 12 $ av förordningen om kommunal- 
styrelse på landet, vilket lagrums bestämmelser jämlikt 52 $ väglagen voro gällande i före- 
varande fall, varjämte vägstämman ifrågasatte befogenheten hos utställaren av fullmakten att 
utfärda densamma. 

Fougberg anförde hos Kungl. Maj:ts befallningshavande besvär över detta vägstämmans 
beslut. 

Sedan vägstämman avgivit förklaring, utlät sig Kungl. Maj:ts befallningshavande genom 
överklagade utslaget sålunda. Enär domänstyrelsen måste anses berättigad att vid vägstämma 
utöva rösträtt för de kronans skogar, som stode under styrelsen förvaltning; alltså och då den 
handling, varigenom styrelsen uppdragit åt Fougberg att för det av honom förvaltade revir ut- 
öva nämnda rösträtt, vore utfärdad på det beträffande dylika handlingar föreskrivna sätt, prö- 
vade Kungl. Maj:ts befallningshavande Fougberg icke hava bort vid det å ifrågavarande väg- 
stämma företagna val av ledamöter i vägstyrelsen förvägras rösträtt och återförvisade förty, 
med upphävande av berörda valförrättning, nämnda ärende till stämman för ny laglikmätig 
behandling. 

Häri hava klagandena sökt ändring. 

Kungl. Maj:t har i nåder låtit sig föredragas ovanberörda underdåniga besvär och finner 
ej skäl göra ändring i Kungl. Maj:ts befallningshavandes utslag. Det vederbörande till under- 
dånig efterrättelse länder. 



600 SKOGSADMINISTRATIONEN. 

Domänstyrelsens cirkulär, beslut, framställningar och 
yttranden. 

Rätt till tiänsteårsberäkning under vissa villkor för biträdande jägmästare. 

Domänstyrelsen har härom den 19 maj 1915 avgivit följande utlåtande till Kungl. Maj:t. 
Genom nådig remiss den 8 december 1914 har domänstyrelsen anmodats avgiva under- 

dånigt utlåtande över en underdånig framställning från de extra jägmästarnas förbund att 
Eders Kungl. Maj:t täcktes för riksdagan framlägga förslag angående medgivande för såväl 
nuvarande som blivande biträdande jägmästare, vilka vinna anställning såsom ordinarie jäg- 
mästare, att i fråga om rätt till älderstillägg till lönen få räkna sig tillgodo den tid, va- 
runder de innehaft befattning såsom biträdande jägmästare. Såsom stöd för framställningen 
anföra sökandena bland annat, att de biträdande jägmästarnas avlöning vore jämförelsevis låg. 

Styrelsen får i ärendet anföra följande: 
En liknande framställning gjordes den 29 februari 1908 av de då i skogsstaten anställda 

sju biträdande jägmästarna, i vilket ärende styrelsen den 5 maj 1908 avgav underdånigt 
utlåtande, varvid styrelsen, under erkännande av de biträdande jägmästarnas jämförelsevis 
låga avlöningsvillkor, ej ansåg sig kunna förorda bifall till ansökningen, enär de biträdande 
jägmästarnas anställning vore av allenast provisorisk natur. Enligt jordbruksdepartementets 
skrivelse till domänstyrelsen den 4 september 1908 fann Eders Kungl. Maj:t framställningen 
icke föranleda vidare åtgärd. 

De biträdande jägmästarnas årsarvode utgör 3,000 kronor i överensstämmelse med vad 
löneregleringskommittén därom hemställt i sitt betänkande VI angående skogsstaten sidan 
231. Rörande beslut härom får styrelsen åberopa Eders Kungl. Maj:ts nådiga brev den 4 
december 1908, den 18 december 1908, den 27 maj 1910 och den 21 oktober 1910. De 
i dessa nådiga brev omförmälda biträdande jägmästarebefattningar hava upphört, varemot 
andra tillkommit. Från och med innevarande år finnas tre dylika jägmästare, nämligen en 
i Vargiså och Malmesjaurs revir, en i Norra och Södra Lycksele revir samt en i Karlstads 
och Filipstads revir. Förutom årsarvode till ovan nämnt belopp åtnjuta de två förstnämnda 
därjämte € kronor för varje förrättnings- och resedag, varemot sådant dagarvode icke till- 
kommer den sistnämnde. 

Såsom ovan anförts har styrelsen redan år 1908 erkänt, att de biträdande jägmästarnas 
avlöningsförmåner ej vore tillfredsställande. Under den tid, som därefter förflutit, hava för- 
hållandena så utvecklats, att styrelsen måste finna än större anledning anse nu ifrågavarande 
befattningshavare icke vara för sin tjänstgöring skäligt ersatta med det till dem utgående 
arvode, vilket, då deras arbete motsvarar de ordinarie jägmästarnas, rättvisligen torde böra 
mera närma sig det sammanlagda beloppet av sistnämnda tjänstemäns lön och arvode. För 
vartdera av Vargiså och Malmesjaurs revir uppgå lön och tjänstgöringspenningar till sam- 
manlagt 5,300 kronor, för vartdera av Norra Lycksele och Södra Lycksele revir till 5,100 
kronor och för vartdera av Karlstads och Filipstads revir till 4,300 kronor. Under sådana 
förhållanden vore en förhöjning av de nuvarande biträdande jägmästarnas årsarvoden till 
3,600 kronor fullt berättigad. 

Beträffande frågan om rätt att beräkna ålderstillägg till lönen för ordinarie jägmästare i 
fråga om den tid, varunder han kan hava tjänstgjort såsom biträdande" jägmästare, är sty- 
relsen av den mening, att, då Eders Kungl. Maj:t och Riksdagen vid behandling av den 
för skogsstaten gällande lönestat år 1908 prövat under vilka förutsättningar rätt till ålders- 
tillägg skulle tillkomma jägmästare, en framställning i sådant syfte, som sökandena ifråga- 
satt, icke torde få avse tiden före år 1909, från och med vilket år den nuvarande lönesta- 
ten för skogsstaten är gällande. Ehuru vad styrelsen förut i denna fråga uttalat, nämligen 
att de biträdande jägmästarnas anställning är av allenast provisorisk natur, fortfarande äger 
giltighet, finner styrelsen dock billighet tala för ett partiellt bifall till framställningen, sär- 
skilt med hänsyn därtill, att, även om de biträdande jägmästarnas arvode höjdes till 3,600 
kronor för år, deras avlöningsvillkor likväl bleve i förhållande till de ordinarie jägmästarnas 
jämförelsevis låga. Domänstyrelsen anser sig sålunda kunna på det sätt tillstyrka förslaget 
om medgivande för biträdande jägmästare, som vinner anställning såsom ordinarie jägmäs- 
tare, att han i fråga om rätt till ålderstillägg till lönen må räkna sig tillgodo den tid, var- 
under han efter utgången av år 1908 innehaft befattning såsom biträdande jägmästare. Sty- 
relsen får härmed bilägga en förteckning över de jägmästare, som under sådan förutsättning 
skulle kunna ifrågakomma att beräkna tid såsom biträdande jägmästare för rätt till ålders- 
tillägg till lönen såsom ordinarie jägmästare. 

Remissakten återställes härjämte. 
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Formen för tiänstledighet vid landstormsbefälskurser. 

Domänstyrelsen har härom den 8 juni 1915 i brev till överjägmästaren i Skellefteå distrikt 
gjort följande uttalande: 

I skrivelse den I dennes har Ni gjort en förfrågan, huruvida — med hänsyn till bestäm- 
melserna i punkt 200 av gällande reglementariska föreskrifter, där det bland annat föreskri- 
vits, att överjägmästaren vid beviljande åt jägmästare av tillstånd att vistas utom reviret skall 
tillse, att sådant tillstånd ej lämnas under tid, då i övrigt tjänsten fordrar jägmästarnas när- 
varo i reviret — dylikt tillstånd finge uppå vederbörandes framställning därom av Eder be- 
viljas vissa jägmästare intill 14 dagar vid deras deltagande i landstormsbefälskurs inneva- 
rande år. 

Då i nu ifrågavarande fall tjänstledighet från innehavande befattning i skogsstaten icke 
erfordras, utan vederbörande har att allenast anmäla emottagen kallelse samt föreslå lämplig 
vikarie under den tid, han är förhindrad att själv uppehålla befattningen, böra de av Eder 
åberopade bestämmelserna i punkt 200 av reglementariska föreskrifterna icke lägga hinder i 
vägen för att viss del av den tid, som upptages av den militära tjänstgöringen, må kunna 
räknas såsom sådan ledighet att vistas utom resp. tjänstgöringsområden, som omförmälas i 
59 $ av instruktionen för skogsstaten, allt under förutsättning av i reglementariska föreskrif- 
terna angivna villkor. Med hänsyn till mängden av arbeten och förrättningar, som under 
närmaste tid böra handläggas, torde emellertid angivna förutsättning i regel icke förefinnas. 

Statsverkets ersättning för skogsstatens bestyr med häradsallmänningarna-. 

Domänstyrelsen har härom den 14 april 1915 till öfverjägmästarna i Bergslags, Östra, 
Västra, Smålands och Södra distrikten utfärdat följande föreskrifter: 

Av förekommen anledning vill Kungl. Domänstyrelsen härigenom erinra därom, att den 
av Kungl. Styrelsen den 17 maj 1890 till överjägmästaren i Bergslagsdistriktet lämnade an- 
visningen om viss fördelning av den rese- och traktamentsersättning, som skall utgå och 
jämlikt Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 november 1889 angående ny reglering av skogs- 
staten med mera tillföras statsverket såsom ersättning för jägmästares förrättningar å härads- 
allmänningar under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning, såsom stridande emot gäl- 
lande föreskrifter icke är tillämplig. De jägmästare, vilka hava sådan allmänning under sin 
förvaltning, hava sålunda att tillse, att statsverket tillgodoföres full ersättning för förrätt- 
ningar å dylik allmänning, vilka det enligt instruktionen eller eljest åligger dem att i tjäns- 
ten utföra. ; 

Jämväl får Kungl. Styrelsen till behörigt iakttagande erinra därom, att jämlikt förberörda 
nådiga brev den 29 november 1889 statsverket skall tillgodoföras ersättning för alla de för- 
rättningar, som jägmästare företager å häradsallmänning under skogsstatens förvaltning, och 
som helt eller delvis avse något jägmästarens tjänsteåliggande (stämpling, tillsyn, kontroll 
med mera), således i motsats till de ecklesiastika skogarna icke enbart förrättningar för av- 
verkning eller skogsodling. 

Slutligen vill Kungl. Styrelsen framhålla, att vederbörande jägmästare hava att tillse, att 
de andelar i häradsallmännings avkastning — vare sig allmänning står under skogsstatens 
förvaltning eller under delägarnas egen skötsel och vård — som må tillkomma statsverket 
för i dess ägo varande, till domänfonden eller kyrkofonden hörande, i mantal satta jord- 
bruksfastigheter, varda bland skogsmedlen behörigen redovisade. 

Härom haven I att giva vederbörande revirförvaltare besked. 

Åtgärder till förekommande av härjningar av barkborren. 

Domänstyrelsen har härom den 7 juli till samtliga skogstjänstemän, vilka inom de åtta 
sydligare distrikten ha självständig revirförvaltning, utfärdat följande cirkulär: 

Enär det till Kungl. Domänstyrelsens kännedom kommit, att å en del statsskogar inom 
landet till följd av stormar en myckenhet vindfällen av gran uppstått, som ännu icke hun- 
nit tillvaratagas, vill Kungl. Styrelsen fästa Eder uppmärksamhet på nödvändigheten att, till 
förekommande av utsträckt härjning av barkborren, överallt inom Edert revir, där vindfäl- 
lena angripits av denna insekt, låta för larvernas förgörande skyndsamt, innan dessa hunnit 
förpuppa sig, barka och, där så kan ske, jämväl upparbeta virket. 

Till bestridande av härför erforderliga kostnader äger Ni, under åberopande i kassaredo- 
görelsen av denna skrivelse, att använda tillgängliga förvaltningsmedel samt att, där så er- 
fordras, i god tid inkomma med framställning om anvisande av fyllnad i dessa medel. 
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Tjänster och förordnanden. 

Kungl. Domänstyrelsen. 

Inspektionsresor. Generaldirektören K. Fredenberg har företagit inspektionsresor 
den 1—4 maj med byråchefen W. Roos som vikarie samt den 8—17 juli med byråchefen 
G. Söderlindh som vikarie; 

byråchefen Th. Örtenblad har företagit inspektionsresa den 5 juni. Vikarie notarien K. 
G. G. Norling, vilkens tjänst uppehållits av amanuensen John Söderström. 

Semester har åtnjutits av: 
byråchefen Th. Örtenblad den 14—26 juni samt den 15—17 juli med förordnande för 

revisor Hj. Modigh, vilkens tjänst, uppehållits av amanuensen G. Rabenius; 
byråchefen Fr. Giöbel den 7—19 juni samt 26 juli—7 aug. med förordnande för notarien 

Einar Ödman, vilkens tjänst den 7—19 juni och 1—7 augusti uppehålles av amanuensen 
Erik Helmers; 

byråchefen, friherre Th. Hermelin den 9—10 juli med förordnande för registratorn Uno 
Tilly, vilkens tjänst uppehållits av amanuensen Per Nicander; 

byråchefen C. Stiernspets den 25—26 maj, den 3 och 7—13 juni med förordnande för 
revisor Hj. Modigh, vilkens tjänst uppehållits av amanuensen G. Rabenius, samt den 14— 
19, den 25—26 juni med förordnande för notarien Martin Seth, vilkens tjänst uppehållits 
av amanuensen Per Nicander; 

notarien K. G. Norling den 14 juni—13 juli med förordnande för amanuensen John 
Söderström; ; 

notarien Martin Rasch den 10 juni—3 juli med förordnande för amanuensen Arne 
Chatillon-Winbergh; 

revisor Hj. Modigh den 19 juli—14 aug. med förordnande för amanuensen G. Rabenius; 
notarien Marten Seth den 1 juni med förordnande för amanuensen'Per Nicander och 

den 22—23 juni med förordnande för e. jägmästaren T. Lunderkvist; 
revisor E. G. Fahlcerantz den 14—30 juli med förordnande för amanuensen Per Nicander. 

Tjänstledighet har beviljats: 
revisor Hi. Modigh för enskilda angelägenheter den 28 juni—3 juli med förordnande för 

amanuensen G. Rabenius; 

notarien K. G. G. Norling för hälsans vårdande den 14 juli>—I14 aug. med förordnande 
för amanuensen J. Söderström ; 

notarien M. Rasch för krigstjänstgöring den 4—22 juli med förordnande för amanuensen 
Arne Chatillon-Winbergh ; 

registrator U. Tilly för sjukdom den 22—23 juni med förordnande för amanuensen Per 
Nicander. 

Skogsstaten. 

Jockmocks revir. Jägmästaretjänsten i Jockmocks revir söktes av extra jägmästarne 
A. C. Lindhe, Paul Törnblom och Klas Nordfors. Kungl. Domänstyrelsen uppförde på för- 
slag till tjänstens återbesättande de sökande i ovan nämnd ordning med förord för Lindhe. 
Kungl. Maj:t har den 13 juli utnämnt och förordnat Lindhe att vara jägmästare i reviret. 

Jörns revir. Kungl. Maj:t har den 18 juni utnämnt och förordnat dikningsledaren John 
Wallmark att vara jägmästare i Jörns revir. 

Norra Roslags revir. Kungl. Maj:t har den 3 juni transporterat och förordnat jäg- 
mästaren i Tåsjö revir V. Olofsson att vara jägmästare i norra Roslags revir. 

Råneå revir. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till återbesättande av jägmästare- 
tjänsten i Råneå revir uppfört skogsingenjören F. Le&estadius samt e. jägmästarne B. Fornell 
och A. Berg i nu nämnd ordning med förord för L&stadius. Kungl. Maj:t har den 2 juli 
utnämnt och förordnat Lestadius att vara jägmästare i reviret. 

Tåsiö revir. Jägmästaretjänsten i Tåsjö revir uppehålles från den 3 juni intill dess 
densamma blivit återbesatt av e, jägmästaren S. Hederström. Tjänsten sökes av e. jägmäs- 
tarne R. Lindahl, W. Fallenius, E. Törngren, S. Hederström, E. Elfvik, B. Fornell, B. von 
Krusenstierna, A. Modin, H. Zetterberg, J. E. Gran och N. Almlöf. Kungl. Domänstyrel- 
sen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Gran, Lindahl och Modin i nu nämnd 
ordning med förord för Gran. 
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En skogsingeniörsbefattning i Västerbottens län söktes af e. jägmästarne V. Almlöf, 
F. A. Berggren, E. J. Berggren, Paul Törnblom, Fr. Liljeberg, Klas Nordfors och R. 
Wahlström. Kungl. Domänstyrelsen har den 5 juni förordnat Almlöf att den 16 maj—3I 
december uppehålla tjänsten. 

Till helårsassistenter ha förordnats: 
e. jägmästaren E. Holm i Wilhelmina revir, e. jägmästaren B. Faxén i TA revir) Ce 

jägmästaren Per Normelli i Kinne och Slättbygds revir. : ; 

Till överiägmästareassistenter ha förordnats: 
e. jägmästaren E. Rudbäck i Smålands distrikt; e. jägmästaren W. Sjögren i södra distrik- 

tet under vakars; e. jägmästaren B. Ahlgren i Mell. Norrlands distrikt under vakans. 

Till avlönade assistenter ha förordnats: 
e. jägmästaren G. Hammarström i Tåsjö revir den ??/.—39/,,; 
» » R, Sköld i Tåsjö revir under den tid, då assistenten Hederström 

uppehåller jägmästaretjänsten i reviret; 
> D G. Norén i Vilhelmina m. fl. revir den !/,—?!/,,; 
» » W. Lejdström i S. och N. Lycksele revir den "/,—!5/,; 
» > A. Elgstrand i Vargiså revir den ?/.—"?/,; 
» » G. Westermark i Stensele revir den !9/,—31/-; 
> » A. Hamre i Kalix revir den !/, NTE 
2 » K. Lindell i Hamra revir !5/.—31/..; 

» » A. Hagman i Karlstads VS "den 107. —?/93 
> > E. J. Sökjer-Petersen i N. och S. Skånes revir den 8/,—2/,; 

Till skyddsskogsassistent i M. Norrlands distrikt har förordnats e. jägmästaren A. 
Skoog den 18/,—3!/,,. 

Till skogsindelningsassistenter ha förordnats: 
e. jägmästaren K. Montgomery i Skellefteå distrikt den ??/,—X/,,; 
» > V. R. Carlsson i Skellefteå distrikt den ?!/—3/,,; 
» » Sven Petrini i Luleå distrikt den !/, ani e 
» » H. Rääf i Östra distriktet den 2/,—3/.; 
» > S. Lindner i Mell. Norrlands distrikt den 7/,—?9/;; 

Till extra iägmästare ha förordnats: 
utex. skogseleven V. R. Carlsson i Skellefteå distrikt den ?!/.; 

> > Sven J. Petrini i Luleå distrikt den !/,; 
» > Folke Bromé i Mell. Norrlands distrikt den !?”/.; 
» » Robert Sköld i Mell. Norrlands distrikt den !?/;; 
» > Th. Bäckström i Bergslags distrikt den !'?/,; 
» > C. G. Chöler i Bergslags distrikt den ??/,; 
> » T. Ostvald i Smålands distrikt den ?/,; 
> > E. J. Sökjer-Petersen i Södra distriktet ?/,. 

Tjänstledighet har beviljats: 
överjägmästaren i Umeå distrikf Axel Egerström för sjukdom den 22 juni—10 aug. Vi- 

karie är jägmästaren i Åsele revir R. A:son Eneberg, vilkens tjänst den 22—30 juni uppe- 
hålles av e. jägmästaren E. Wiström och den 1 juli—10 aug. av e. jägmästaren R. Wi- 
kander; 

jägmästaren i Västerdalarnas revir C. Öjermark för enskilda angelägenheter den 23 juni 
-—22 juli med förordnande för assistenten i reviret Sven Boberg; 

jägmästaren i Örebro revir H. Stuart för enskilda angelägenheter den 14 juni—5 juli 
med förordnande för assistenten i reviret E. Nyblom, vilkens tjänst uppehålles av e. jäg- 
mästaren W. Samuelsson; 

jägmästaren i Kristinehamns revir E. Danielsson för enskilda angelägenheter den 5—31 
juli med förordnande för e. jägmästaren N. Fornander; 

jägmästaren i Dalslands revir Mauritz Berggren för enskilda angelägenheter den 25—30 
juni med förordnande för assistenten i reviret G. Hallgren; 

jägmästaren i Eksjö revir Herman Nordenadler för enskilda angelägenheter den 10—30 
juni med förordnande för e. jägmästaren G. Björklund. 

jägmästaren i Sunnerbo revir C. B. Christoffersson för hälsans vårdande under juli månad 
med förordnande för assistenten i reviret Emil Palm; 

föreståndaren för Hammarsebo skogsskola Birger Aschan för enskilda angelägenheter under 
juli månad med förordnande för e. jägmästaren Gotthard Björklund. 
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Skogshögskolan:. 

Professuren i skogsteknologi m. m. Högskolans styrelse har anmodat disponenten 
vid Korsnäs A. B. Wilh. Ekman avgiva utlåtande rörande den sökandes kompetens. 

Till extra lärare i klimatologi har högskolans styrelse förordnat föreståndaren för 
hydrografiska byrån, fil. dr. Axel Wallén från den I sept. tills vidare. 

Till extra lärare i organisk och teknisk kemi har högskolans styrelse förordnat 
f. d. professorn Peter Klason på ett år f. o. m. den 1 sept. 

Till extra lärare i allmän och vertebratzoologi med jakt= och fiskevård 
har högskolans styrelse förordnat docenten Gösta Grönberg från den 1 okt. tills vidare. 

Till extra lärare i skogspolitik och statistik har högskolans styrelse förordnat 
e. jägmästaren I. Lindeberg från den I sept. tills vidare. 

Till extra lärare i jordbruksekonomi har högskolans styrelse förordnat direktören 
John: Nathorst från den I sept. tills vidare. 

Till extra lärare i lagkunskap har högskolans styrelse förordnat domänfiskalen Ger- 
hard Alexandersson från den I sept. tills vidare. 

Till extra lärare i författningskunskap med tiänsteexpedition har högsko- 
lans styrelse förordnat domänfiskalen Gerhard Alexandersson från den 1 sept. tills vidare. 

Till extra lärare i kartskrift har högskolans styrelse förordnat fru Charlotta Heike 
på tre år från den I sept. 

Statens skogsförsöksanstalt. 

Till assistent i marklära och geologi har styrelsen för skogshögskolan och Statens 
skogsförsöksanstalt förordnat fil. lic. Olof Tamm från den I juli tills vidare. 

Skogsskolorna. 

Föreståndarebefattningen vid Ombergs skogsskola sökes av föreståndaren för 
Skoghalls skogsskola Th. Grindal samt extra jägmästarne Sven Lundberg, Birger Petters- 
son, A. C. Lindhe, Bror Fornell, Nils Almlöf och Gotthard Björklund. Kungl. Domänsty- 
relsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Grindal, Fornell och Almlöf i nu 
nämnd ordning med förord för Grindal. 

Enskilda tjänster, 

Till skogschef vid Kopparbergs-Hofors aktiebolag har antagits jägmästare Ernst Anders- 
son med bostad i Ockelbo. 

Till skogsförvaltare vid Eriksbergs fideikommiss ha antagits e, jägm. i Bergslagsdistrik- 
tet Carl Cedergren. 

Lediga tjänster. 
En befattning som assistent i Kopparbergs revir sökes hos Kungl. Domän- 

styrelsen före kl. 3 på dagen den 12 augusti I915. 
En befattning som assistent i Rätans revir sökes hos Kungl. Domänstyrelsen 

före klockan 3 på dagen den 13 augusti 1915. 
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Enligt vilka grunder bör en avverkningsberäk-= 
ning upprättas? 

I. Inledande föredrag 

vid Svenska Skogsvårdsföreningens årsmöte den 17 mars 1915. 

Av. P5 OO: WELANDER. 

Då jag vid behandlingen av föreliggande ämne kommer att ofta och 

som likvärdiga använda uttrycken avverkningsberäkning och avverknings- 

plan samt terminologien inom skogsbruket är ganska obestämd, anser 

jag mig böra förutskicka den anmärkningen, att ovannämnda uttryck i 

detta inledningsföredrag betyder en på särskilda undersökningar om skogs- 

tillståndet grundad beräkning av avverkningsbeloppet samt planläggning 

i stora drag av avverkningarna för viss tid framåt. 

I fråga om det uppställda spörsmålet i övrigt vågar jag tro, att vi 

till en början kunna vara ense därom, att det för skogsbruket likaväl 

som för varje annan ordnad ekonomisk förvaltning måste anses som en 

berättigad fordran, att ägaren vet huru stor avkastning han ungefärligen 

har att påräkna från sin egendom, ty var och en, som icke vill låta sin eko- 

nomi gå på en slump, måste veta sina inkomster under närmaste framtid 

för att därefter kunna avväga sina utgifter. Utan kännedom om av- 

kastningsförmågan är det för övrigt omöjligt bilda sig någon rätt före- 

ställning om värdet av ett produktionskapital. 

För sådana skogsägare, som samtidigt äro industriidkare, vilket ju fallet är 

med flertalet större skogsägare i vårt land, är det dessutom behövligt attkänna 

skogsavkastningen för att därefter kunna planlägga den industriella verk- 

samheten. Men då det i detta fall gäller ett växande, föränderligt för- 

valtningsobjekt, som kräver olikartad behandling å dess skilda delar, 

skall en planläggning av en skogsförvaltning samtidigt vara en rätt be- 

handling av skogen, och man får icke glömma, att ett mer eller mindre 

noggrant fixerande av totala avverkningsbeloppet för viss tid framåt på 

samma gång också i verkligheten bestämmer huvuddragen av skogens 

behandling för samma tid. En avverkningsplan har alltså ett dubbelt 

syfte. Den skall dels tjäna som ledning för skogsägarens ekonomi, dels 

uttrycka huvuddragen av skogens skötsel för viss tid framåt. 

39 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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Sådan planläggning av avverkningarna förekommer mera sällan på en- 

skildes skogar, under det åter för statens och andra allmänna skogar 

sedan långt tillbaka härom utfärdats mycket detaljerade föreskrifter, och 

mången vill nog hålla före, att åtskilliga av dessa enskilda tillhöriga 

skogar äro ganska väl skötta. Ja, kanske man icke vågar bestrida, att 

det t. o. m. kan framletas exempel på skogar, för vilka avverkningspla- 

ner upprättats så att säga efter alla konstens regler, men som dock äro 

sämre skötta än andra, där skogsägaren icke haft ledning av någon av- 

verkningsberäkning. 

Man kan därför på allvar uppställa den frågan: skall det överhuvud 

taget vara behövligt, att utarbeta avverkningsplaner? Kan man icke sköta 

våra skogar lika bra sådana förutan? Det är dock uppenbart, att frågan 

icke kan slutgiltigt avgöras genom sådana exempel, som nyss antyddes, 

ty avverkningsplanerna kunna vara schablonmässigt eller annars oriktigt 

uppgjorda, och skötseln av en skog utan avverkningsplan kan vara anför- 

trodd åt en mycket erfaren och kunnig skogsman. 

Det uppställda spörsmålet besvaras därför bättre, om frågeställningen 

i stället göres ungefär så: Under antagande att skogsägaren eller skogs- 

förvaltaren äger nödig kompetens, ty sådan måste i varje fall förutsättas, 

är då en utarbetad avverkningsberäkning behövlig eller icke? 

Saken torde icke ställa sig fullkomligt lika under alla förhållanden. 

att skogsförvaltaren kan genom täta besök skaffa sig en detaljerad känne- 

dom om skogen, torde han enbart genom besiktning och okulär upp- 

skattning kunna ungefärligen angiva erforderliga avverkningar och även 

summan av dessa för närmaste framtiden. Men redan 1 det fall, att 

skogen är av större utsträckning, möter det alltför stora svårigheter att 

endast okulärt bedöma vare sig arealer eller kubikmassor, som finnas i 

de olika bestånden och således icke heller det avverkningsbelopp, som 

bör från var och en av dem och ur skogen i dess helhet årligen uttagas. 

Varje sådant okulärt bedömande kan aldrig bliannat än på en höft, och 

gäller det ett flertal skogar, är det helt enkelt omöjligt att blott genom 

besiktning närmelsevis riktigt angiva den framtida avkastningen. 

Men även om totala virkesmassan är känd, kan man icke utgå från 

en sådan naken siffra och angiva som regel, att årligen avverka viss 

procent t. ex. 2'/;, som någon gång skett,ty även om detta är förenligt 

med en rätt vård av ez skog, kan det betyda vanvård av ex annan, annor- 

lunda beväxt skog. Då, som bekant, behållna inkomsten från en skog 

är i hög grad beroende av dess behandling, lärer väl ingen, som är mån 

om sitt, vilja låta sin ekonomi bestämmas av förvaltningsmetoder så 

primitiva som den förstnämnda eller så rent schablonmässiga som den 
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senare. Därför ställer jag ock för min del vid detta tillfälle bägge utom 

diskussionen, såvitt det gäller flera och större skogar. Skall det bliva 

tal om en efter skogsbrukets natur verkligt planmässigt ordnad förvalt- 

ning, är första förutsättningen, att skogen och dess olika bestånd äro 

uppmätta, och att deras virkesmassa är uppskattad och därjämte närmare 

undersökt i fråga om tillväxt, ålder, skador m. m. 

En på sådana grunder fotad beräkning av skogens avkastning har, 

som jag nyss sagt, utarbetats och tillämpats huvudsakligen på statens 

skogar genom föreskrifterna 1896 och 1902. 

För här närvarande behöver jag blott i korthet relatera, att årliga av- 

verkningsbeloppet enligt 1896 års cirkulär erhålles på det sätt, att av- 

verkningsytan för 40 år fixeras genom att dela arealen med omlopps- 

tiden och multiplicera detta med 40 — vilket är den yta, som borde 

föryngras i en normal skog. Jämkning sker sedan mellan första och 

senare 20-årsperioden och mellan varje särskilt år, så att årsavverkningen 

blir lika stor. Enligt 1902 års cirkulär beräknas årsavverkningen direkt 

i kbm. genom att dela virkesförrådet med halva omloppstiden, vilket 

motsvarar den avverkning, som skulle utgå, ifall skogen vore normal. 

Normalskogen är således förutsättningen i bägge fallen och en avverk- 

:ning enligt dessa beräkningssätt omför skogen alltmer till normalt till- 

stånd. För 1902 års föreskrifter har ock detta angivits vara ett huvud- 

syfte. En modifiering får emellertid ske av beräkningen antingen genom 

antagande av s. k. tillfällig omloppstid eller genom direkt förhöjning. 

Enligt 1902 års cirkulär får detta ske i fråga om icke i hög grad degenere- 

rade marker, endast då fara är att träden skola förstöras av ålder eller annan 

anledning. Dessa föreskrifter om förhöjning äro således både strängt kon- 

servativa och ytterligt svåra att tillämpa i nu gällande hushållningsplaner. 

I varje fall har man rätt att utgå ifrån, att en eventuell höjning eller 

sänkning av det beräknade avverkningsbeloppet icke bör i allmänhet 

bliva avsevärd, om annars beräkningssättet skall vara berättigat. 

För bägge dessa föreskrifter är att märka som en viktig omständig- 

het, att avverkningsberäkningen skall upprättas för hvarje särskild skog 

eller eventuellt hyggesföljd, om flera sådana förekomma. Jag återkommer 

härtill längre fram. 

Jag kommer att i det följande huvudsakligen hålla mig till 1902 års 

föreskrifter. 

Det vore nu av stort intresse, att kunna illustrera lämpligheten af 

dessa föreskrifter genom exempel på avverkningsplaner, som tillämpats 

någon tid och för skogar, vilkas tillstånd vore närmare känt vid tiden 

för hushållningsplanens upprättande. Jag har försökt detta för Mellersta 

Norrlands distrikt, men tyvärr äro hushållningsplanerna, särskilt bestånds- 
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beskrivningarna, så ofullständigt upprättade, att nöjaktig kännedom om 

skogstillståndet vid uppskattningen icke kunnat erhållas, och detta är 

icke heller underligt, då huvudvikten lagts på dimensioner och totala 

virkesmassan. För åtminstone två kronoparker har det dock varit möj- 

ligt att ur beståndsbeskrivningen erhålla nöjaktiga uppgifter om skogens 

tillstånd. Den första är Haverö kronopark, Byskiftet n:o 1, 1 Medelpads 

revir, för vilken upprättad hushållningsplan fastställdes i december 1905. 

Således har den nu varit giltig 10 år. Efter bearbetning av bestånds- 

beskrivningen ha erhållits följande statistika uppgifter om kubikmassor 

och arealer för olika åldersklasser vid tiden för uppskattningen enligt 

nedanstående grafiska framställning. (fig. 1). 

Anmärkas bör, att uppskattningen skedde från och med 21 cm., varför 

virkesmassan i de yngre åldersklasserna är i verkligheten större än som 

här angives, liksom å andra sidan en avsevärd mängd gammal skog 

under 21 cm. saknas. 

Av det uppskattade virkesförrådet voro således icke mindre än 169,679 

kbm. över 140: ar) varav 79,2027 kbm. över 180 ar. Dessutommnime 

nos vid uppskattningen 19,801 kbm. oväxtliga och skadade överstån- 

dare av smärre dimensioner, som nu voro avsättningsbara. För dessa 

saknas aåldersuppgifter, men har antagits att de äro minst 140 år. Sist: 

nämnda oväxtliga och skadade överståndare jämte skogen över 180 år 

uppgick således till i avrundat tal 99,000 kbm. 

De skadade överståndarna tillsammans med annan skadad skog, 23,043 

kbm. uppgick till 42,844 kbm. skadad virkesmassa, som utmärkts med svart å 

den långa stapeln och motsvarar 23 94 av all gammal skog över 140 år. 

Enligt normalförrådsformeln och 160 årlig omloppstid blev årsavverk- 

ningen bestämd till 2,539 kbm., som på bilden utmärkts med 1. Även 

om man frånser all tillväxt å skogen över 180, så skulle likväl denna 

mest överåriga skog jämte skadade överståndare vid 20-årsperiodens slut 

vara minskad endast till cirka hälften d. v. s. nära 50,000 kbm. skulle 

aterstå, som nu alltså vore till större delen 200 år och däröver, varjämte 

all 160—180-årig skog, 44.370 kbm. uppnått en ålder av 180—200 år. 

Var och en ser genast, att sådan avverkning icke kan vara rimlig på 

denna skog, den borde mångdubblas, helst som i beståndsbeskrivningen 

upplyses, att »den äldre gran- och tallskogen är i allmänhet övermogen 

och delvis även skadad av röta och topptorka»>. : 

Vederbörande jägmästare har också, så gott sig göra låtit, föreslagit 

förhöjning i utsyningsförslagen, särskilt under senare år, då avverkningen 

uppgått till nära dubbla det belopp, som hushållningsplanen angiver. 

Det är att märka, att den sammanställning av åldersklasserna, som här 

visas, icke gjordes vid planens upprättande utan har först nu utarbetats. 
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Fig. 1. Grafisk framställning av virkesförråd och arealens uppdelning på åldersklasser a 

Haverö kronopark, Byskiftet n:o 1, Medelpads revir 1905. 
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Vad är nu resultatet av den 10-åriga hushållningen? Jo, trots den 

mycket avsevärda förhöjningen, har resultatet blivit, att en stor mängd 

torrskog uppstått. Av hela avverkningen under dessa 10 år har enligt 

uppgift från jägmästaren icke mindre än cirka 34 70 av kubikmassan ut- 

gjorts av torrskog, och det är bär icke fråga om smärre träd, ty medel- 

diametern vid brösthöjd synes vara omkring 11 engelska tum. Häri är 
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OG 
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Hj ig. 2. Boda kronopark, Bispgårdens revir. 

dock icke inräknat den avverkning av kolved, som pågått enligt kontrakt 

redan före skogsindelningen. Men ingen må därför tro, att denna krono- 

park nu är rensad, långt därifrån. Jag gick över en del av parken för- 

liden höst och måste med ledsnad konstatera, huru allmänt svartlaviga, 

avtynande, avtorkande och skadade träd förekommo. 

Det må dock tillför rättningsmannens förtjänst sägas, att han ursprung- 

ligen föreslagit en årsavverkning av 6,478 kbm., ehuru detta enligt ett i 

överjägmästareexpeditionen förvarat koncept blev nedsatt. 
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Som det andra exemplet vill jag anföra Boda kronopark i Bispgårdens 

skolrevir, för vilken hushållningsplan fastställdes år 1911. Även för denna 

park har det varit möjligt att ur beståndsbeskrivningen få fram en åt- 

minstone ungefärlig bild av åldersförhållandena (fig. 2). Virkesmassan 

över 140 år utgör 115,125 kbm., varvid antagits att som överståndare 

angivna 10,374 kbm., utmärkta med den översta svarta delen av sta- 

peln, också voro i allmänhet minst 140 år. 

Omloppstiden har emellertid i hushållningsplanen satts väsentligt lägre 

eller till 120 år och blev den enligt normalförrådsformeln beräknade av- 

kastningen dessutom förhöjd med 23 24, så att totala årsavverkningen 

bestämts till 3,455 kbm. Beräknar man 1 AA tillväxt å förrådet 

över 140 år, som här torde vara skäligt, så uppgår årliga massaök- 

ningen till 1,151 kbm. och avverkningen till 3,455. Då därjämte det 

gallringsvirke, som tilläventyrs bör uttagas, skall ingå i avverknings- 

beloppet, är tydligt att icke ens nuvarande virkesmassa över 160 år ut- 

görande 63,813 kbm. skulle hinna avverkas under 20-årsperioden, var- 

förutom vid dess slut icke mindre än 51,312 kbm. 140—160-årig skog 

plus 20-års massaökning därå, I 94, eller summa 61,570 kbm. då över- 

skridit 160 årsgränsen, d. v. s. den 160-åriga skogen skulle öka i stället 

för att minskas. Här liksom i fråga om Haverö kronopark är tydligt, 

att någon procentförhöjning över normalförrådsformelns belopp icke för- 

slår. Skogens tillstånd är sådant, att själva beräkningsgrunden är oduglig. 

Även i detta fall har jägmästaren insett, att en mycket stor ökning 

av avverkningsbeloppet borde ske, men denna har dock givetvis måst 

föreslås på en höft. I verkligheten har avverkningen t. ex. under 1912— 

1914 3-dubblats, men trots detta och trots det att skogen till stor del 

rensades före 1912 har dock under sistnämnda 3 år, 1912—1914 mer än 

20 0 av den avverkade massan bestått av torrskog, och i detta nu stå 

dessutom nära 800 kbm. torrskog kvarstående osålda från föregående år. 

Jag vill slutligen visa en grafisk framställning över åldersförhållandena 

på en tredje kronopark inom Mellersta Norrlands distrikt, nämligen Gul- 

tjäl i Junsele revir, som uppskattades sommaren 1914 (fig. 3). 

Denna kronopark har sitt särskilda intresse, emedan den, som bekant, 

föranlett skarpa anmärkningar vid statsrevisorernas besök förliden höst. 

Med anledning härav har jag som Ööverjägmästare i distriktet varit 

angelägen att få möjligast noggranna uppgifter om denna skog. Indel- 

ningshandlingarna äro under arbete, men jag har från vederbörande in- 

delningsförrättare dock infordrat uppgift om areal och kubikmassa för 

de olika åldersklasserna, och bilden visar siffror, som äro talande nog. 

Man kan ju säga, att praktiskt taget så gott som hela virkesförrådet är 

överårigt och en mycket stor del t. o. m. över 180 år. Det är redan 
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vid första ögonkastet uppenbart, att varje försök att här reglera hushåll- 

ningen med stöd av några från normalskogar härledda avverkningsberäk- 

ningar måste få ödesdigra följder. 

Enligt statsrevisorernas uppgifter hava också nära hälften av under 

senaste 10 år avverkade virkesmassan utgjorts av torr skog. En del av 

detta virke torde dock vara sedan längre tid torra träd, som först under 

senare år kunnat avsättas, men även om hänsyn tages härtill är resul- 

tatet bedrövligt. 

Jag har nu anfört exempel på resultatet av en skogshushållning med led- 

ning av nu gällande bestämmelser, och vi hava också sett, att avverk- 

ningsberäkningen i praktiken icke kunnat följas utan har måst höjas med 

ända till 200 och 300 26, men då måste också beräkningssättet anses 

praktiskt värdelöst. Det är också ganska vanligt, att utsyningsförslagen 

upptaga flera 100 /0 större avverkning än den i avverkningsplanerna 

fastställda, och jag tillåter mig härvid framhålla som ganska märkligt, att 

ett förslag om höjning i hushållningsplanerna utöver normalförrådsfor- 

melns utslag skall vara väl motiverat och blir ej sällan avprutad, då där- 

emot stora ökningar av de bestämda avverkningsbeloppen i utsynings- 

förslagen beviljas i regel år efter år, utan närmare motivering. Detta 

visar, hur ringa tilltro såväl domänstyrelsen som skogstjänstemännen i 

själva verket hava för det nu gällande beräkningssättets lämplighet i 

praktiken. 

Varför följas då våra avverkningsplaner så litet, och varför giva de 

oftast så dåligt resultat? : Jo, för det första är det en svaghet, att varje 

skog eller hyggesföljd bildar en enhet för sig, varom mera sedan. Men 

det dåliga resultatet beror till avsevärd del också på det schablonmäs- 

siga beräkningssättet. Formeln verkar nämligen blint och ger fullkom- 

ligt samma resultat för samma virkesförråd, oavsett om det är friskt 

och växtligt eller ruttet och oväxtligt. Ja, t. o. m. oavsett om det finns 

någon gammal skog eller icke, och resultatet har blivit därefter, att våra 

överåriga bestånd i allmänhet överhållits för länge till stor ekonomisk 
förlust. 

Denna schablonmässiga beräkningsmetod har därjämte indirekt inverkat 

mycket menligt på våra skogsindelningar. Tack vare tron på formelns 

förmåga att närmelsevis riktigt angiva årsavverkningen har intresset för 

noggrannare uppgifter om skogens åldersförhållanden och närmare be- 

skaffenhet i övrigt skjutits åt sidan, och beståndsbeskrivningarna hava 

fått upprättas ytterligt knapphändiga och intetsägande. 

Hade statistiska uppgifter om wvirkesförrådet tidigare upprättats, hade 

mycket varit annorlunda, 

Jag vill med nyss anförda exempel för ögonen blott fråga, om det 
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finns en enda skogsman härinne, som skulle hava bestämt så små av- 

verkningsbelopp som här relaterats, ifall det vid granskningen av indel- 

ningsförslagen funnits sådana statistiska siffror och bilder, som jag visat 

här i dag? 

Vad som i sin mån bidragit att hos de unga skogsmännen i allmän- 

het giva den s. k. normalförrådsformeln ett sken av auktoritet är utan 

tvivel det, att den avverkning, som den lämnar, angives vara under alla 

förhållanden normal. Det heter nämligen i punkt 11 av 1902 års cirkulär, 

att eventuell förhöjning »utöver det normala avverkningsbeloppet» skall 

blott upptagas som ett tillägg. Det är dock, enligt min mening, en ren 

absurditet att kalla den genom denna formel erhållna siffran för normal 

avverkning å skogar, där större överskott på gammal skog finnes. Det 

är tvärtom normalt och rationellt, att ett överårigt förråd tillgodogöres 

helt och hållet och detta så snart förhållandena i övrigt medgiva, men 

det är abnormt, att uttaga detta i så små portioner som normalförråds- 

formeln angiver. 

Innan vi lämna frågan om formler, måste jag tillägga några ord. Det 

väckte min, och förmodligen andras, uppmärksamhet, att i det cirkulär, 

som av domänstyrelsen utfärdades 1912 angående vissa ändringar av upp- 

rättandet av skogshushållningsplaner i Norrland, det bestämdes, att all 

skog från och med 3/, av den antagna omloppstiden skulle sammanföras 

till en enda klass och kallas gammal. Till gammal skog skall alltså 

räknas även skog, som ännu icke uppnått mognadsåldern, d. v. s. för- 

hållandet skall till och med framställas skenbart värre, än vad det är. 

Men förklaringen har nu kommit. Den föreskrivna uppdelningen av 

virkesförrådet är tydligen gjord för att vara avpassad efter en ny formel 

för beräknande av årliga avverkningsbeloppet. Den är, som alla andra, 

ett långods från den utländska skogslitteraturen, och har i bearbetad form 

framförts av lektor JONSON vid skogsinstitutet i en uppsats 1912 i Års- 

skriften från Föreningen för skogsvård i Norrland och lyder så: Årsavverk- 

É 4 fa + 2 fm 
ningen = få — där fa betyder kubikmeter, skogen från och 

med 3/, av omloppstiden, och fm s. k. medelålders, varmed menas all 

skog över '/, men under 3/, av omloppstiden (sid. 16 nyssnämnda års- 

skrift), z« = omloppstidens antal år. 

Bland alla de möjliga och omöjliga skäl för användandet av matema- 

tiska formler vid avverkningsberäkning har av det sistnämnda slaget även 

framhållits, att de giva ett fixt resultat och utesluta varje subjektivt om- 

döme samt att de framför allt skänka en behövlig auktoritet och veder- 

börlig respekt för beräkningen. 
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I sistnämnda avseende fyller den nya formeln verkligen alla rimliga 

anspråk och står långt framom den gamla. Det är icke många utom 

facket, som i första taget våga sig på att kritisera en avverkningsberäk- 

ning med så många siffror och tecken. Men man behöver blott utan 

fruktan titta på formeln litet närmare, så ser man genast, att den är lika 

blind och olämplig i praktiken som alla andra. Man märker genast, att 

även om gammal skog helt och hållet saknas, ger den likväl ett ganska 

stort avverkningsbelopp, alldeles som den gamla formeln. 

I fråga om den gamla skogen må ju erkännas, att dess massa har i 

denna nya formel en högre koefficient än den medelåldriga skogen, vilket 

ökar avverkningen, men detta betyder bra litet, när formeln i alla fall 

ger precis samma avverkning i fall den gamla skogen knappt når den 

antagna avverkningsåldern, låt oss säga 120 år, eller om huvudparten 

av dess massa är 200—300 år gammal, och den reagerar icke i minsta 

mån, vare sig skogen är växtkraftig eller avtynande och skadad. 

Men då man har stora mängder mogen skog, är det dock just skogens 

tillstånd, som rent skogligt sett, bestämmer, huru fort realisationen bör 

ske, varjämte hänsyn måste tagas till vissa praktiska omständigheter 

såsom avsättningsförhållanden m. m. 

Vad de norrländska statsskogarna angår, äro kraven på en starkt for- 

cerad avverkning flerstädes så trängande, att huvudfrågan f. n. är denna: 
huru mycket kunna vi utan större värdeminskning å skogen begränsa 

avverkningarna på grund av ogynnsamma avsättningsförhållanden, bristan- 

de arbetskrafter m. m., och vilka åtgärder kunna vidtagas för att för- 

bättra sistnämnda förhållanden? 

Från skogssynpunkt fordras därför i forsta hand en uppgift om ålders- 

klasser och de äldre klassernas beskaffenhet, varav beräknas beloppet 

avverkningsmogen men ännu relativt växtkraftig skog, som kan tillsvidare 

i nödfall överhållas samt beloppet mera överåriga och sämre virkesförråd, 

vilka böra under närmaste framtiden tillgodogöras. Just i fråga om de 

omständigheter, som böra vara huvudsakligen avgörande för den fram- 

tida avverkningspolitiken på norrländska statsskogar lämnar sistnämnda 

formel således ingen som helst ledning. Wåra skogar äro dock för dyr- 

bara, att prisgivas åt skogsmatematiska konstruktioner. Skulle denna 

nya formel vinna tillämpning, blir ofelbart följden, att hushållningspla- 

nerna förr eller senare »läggas på hyllan», alldeles som nu och man i 

stället söker reda sig med okulära beräkningar. Om man tillämpar for- 

meln på de två skogar vi här behandlat visar det sig också, att detta 

i praktiken icke kommer att medföra någon avsevärd förändring av hus- 

hållningen. För Haverö skulle årliga avverkningsbeloppet uppgå till 

3,355 kbm. och efter normalförrådsformeln fastställda 2,539 kbm. således 
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någon höjning men icke i förhållande till skogstillståndet. För Boda 

kronopark ger JONSONS formel 3,251 kbm., som är t. o. m. mindre än 

det i hushållningsplanen fastställda beloppet, sannolikt beroende på att 

beloppet enligt normalförrådsformeln blivit förhöjt med 25 94. 

Då det ibland vill synas, som om man på vissa håll trodde, att allt 

vore ganska bra blott man genom rensningshuggning söker för tillfället 

avhjälpa börjande torka, vill jag framhålla, att avtorkning är uttryck 

blott för den värdeminskning skogen undergår på för ögat synligt sätt, 

men värden gå förlorade även genom virkets förstörande av rötor och 

andra skador vid högre ålder, och dessa för ögat vanligen icke skön- 

bara skador äro sannolikt icke mindre. Det är en brist i vår skogliga 

utbildning, att vi blivit vana att vid skogsskötseln endast röra oss med 

kubikmeter och antal träd, men varje kbm. motsvaras dock av ett ganska 

högt penningvärde, och då varje skogsförvaltning är en aftär, tror jag det 

vore nyttigt, att vi i vår statistik jämte kbm. även satte värden i kronor, 

åtminstone för den avverkningsmogna skogen. Frågan om grunderna 

för avverkningsberäkning blir då också något annat och något mera än 

ett skogsmatematiskt spörsmål, det blir en viktig praktisk ekonomisk 

fråga. Vid nu pågående taxeringar i Mellersta Norrlands distrikt är 

också min avsikt, att för varje kronopark åsätta all gammal skog dess 

värde enligt gällande försäljningspris, även om dessa värden måst bliva 

1 viss mån approximativa. Början är gjord med de skogar vi här talat 

om, och jag skall visa, vilka värden det här rör sig om, och hur allvarlig 

i själva verket frågan är om dessa skogars rätta skötsel. 

Rotvärdet av all skog, som försålts ifrån Boda kronopark å de årliga 

virkesauktionerna under åren 1911—1914 utgör i nedåt avrundat tal 8 

kr. per kbm., och har härvid avverkningen omfattat träd från och med 

5” vid brösthöjd. Då virkesmassan från och med VIII åldersklassen 

utgjorde omkring 115,125 kbm., är således enbart den gamla skogen 

över 140 år på denna relativt lilla park värd icke mindre än cirka 921,000 

kronor på rot. 

För Haverö kronopark har vederbörande jägmästare meddelat, att 

medelpriset å alla från denna park under åren 1905— 1907 på rot sålda 

träd var 5 kronor 45 öre, och det är att märka, att även torrskog är 

häri inräknad. Då kubikmassan av skog över 140 år enligt de år 1905 

fastställda indelningshandlingarna uppgick till omkring 174,300 kbm. var 

således försäljningsvärdet å den gamla skogen på Haverö kronopark vid 

den tid, då hushållningsplanen började tillämpas, icke mindre än 1,032,000 
kronor. 

I fråga slutligen om den av statsrevisorerna besökta Gultjäls krono- 

park uppgår försäljningspriset på allt på rot sålt virke för åren 1911— 
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1914 från och med 5 och 6”, även mindre partier torrskog inräknade, 

till kronor 7,2s pr kbm. Enligt den förliden sommar verkställda upp- 

skattningen uppgår förrådet gammal skog över 140 år till 174,300 kbm., 

vilket efter nyssnämnda medelpris har ett saluvärde på rot av icke mindre 

än cirka 1,267,000 kronor. 

Jag har för samtliga här berörda skogar räknat skogen som gammal och 

avverkningsmogen från 140 år. Däremot skall kanske invändas, att denna 

åldersgräns är för hög, och jag vill icke bestrida detta för ifrågavarande 

trakter, men jag har dock valt 140 år för att kunna räkna med virkes- 

belopp, som utan tvekan böra angivas som gamla och överåriga. Således 

finns på var och en av dessa tre parker redan gammal och delvis sjuk 

skog för 1 miljon och däröver. Resultatet av miljonförvaltningen har 

jag redogjort för. Jag vill blott fråga, finns det i hela vårt land en per- 

son, som är lycklig nog att äga 1 miljon, och vilken är villig att placera 

denna i skog, där avverkningen skulle regleras efter normalskogsformler? 

Jag tror det icke. 

För att återgå till den nyaste formeln är det dock glädjande, att förf. 

som motto på sin uppsats satt den tyske skogsmannen HEYERS ord, att 

avverkningarna i praktiken icke kunna ordnas efter formler. Detta motto 

är ju särskilt olyckligt valt, ty det slår faktiskt ihjäl förf:s hela följande 

framställning, men det ger dock anledning hoppas, att han icke menar 

så allvarligt med den där formeln 7 praktiken. 

Ett erkännande må ju dock givas dessa formler, nämligen att de för 

normala skogar lämna ett åtminstone relativt gott uttryck för avverk- 

ningen, vilket även må gälla den mycket omdebatterade normalförråds- 

formeln, vilken på sin tid, då huvudsakligen grövre virke kunde avsättas, 

var ett erkännansvärt försök att få ett uttryck för den avsättningsbara 

årsavverkningen. 

Men om vi vore lyckliga nog att äga normala kronoparker, där varje 

åldersklass upptoge lika areal av jämna vackra bestånd, så borde det 

för oss skogsmän vara en ganska lätt uppgift att föryngra dessa bestånd 

i tur och ordning, som de bliva huggfärdiga, och hålla ungskogarna lagom 

slutna, men då hade vi icke heller användning för dessa formler. Wi 

kunna därför under alla förhållanden lämna dem åt sitt öde. Men de 

ha tyvärr förlett oss till mycken schablon i vår skogshushållning, och ha 

orsakat oss betydande ekonomiska förluster, ja, jag går så långt, att de 

ha även skadat vår ställning som skogsmän. 

Det är därför min livliga övertygelse, att vi gjorde vår skogshushåll- 

ning en stor tjänst, om vi alla kunde 'resolut besluta oss för att en gång 

för alla begrava alla dessa formler, nämligen betraktade som praktisk 

ledning för vår skogspolitik. Och till varning för våra efterkommande 
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skulle jag vilja sätta som gravinskrift nyssnämnda ord av HEYER, som 

lyda ordagrant: »Man må överhuvud icke föreställa sig att det praktiska 

ordnandet av avverkningen med fördel låter sig intvingas inom de trånga 

gränserna av en matematisk formel.» 

Men då återstår den frågan, efter vilka grunder skall då en avverk- 

ningsplan lämpligast upprättas? 

Här som i alla andra frågor tror jag man finner bästa vägen genom 

att gå tillbaka till utgångspunkten. Vi fråga oss i all enkelhet, vad är 

det som är bestämmande för avverkningarna vid en ordnad skogsskötsel? 

Jo, vi måste först och främst se till, att alla yngre, icke avverkningsmogna 

bestånd hållas lagom slutna för att lämna största värdetillväxten. TI detta 

avseende måste man skaffa sig erfarenhet, och vi kunna så småningom 

skaffa oss erfarenhetstabeller, som äro avpassade för bestånd av olika 

åldrar och boniteter, men vi ha alldeles ingen hjälp av nyssnämnda nor- 

malskogsformler. Vidare förekomma kanske en hel del överståndare, och 

deras avverkning måste givetvis i första hand bliva beroende av huru- 

vida väntad föryngring inträtt, och om de överskärma ungskogen. 

Slutligen hava vi avverkning av den redan utvuxna gamla skogen. Här- 

vid kan man aldrig komma ifrån, att skogen som alla andra levande orga 

nismer har en ungdomstid, då tillväxten i massa och värde är livligast, 

för att sedan nå en kulmen och så småningom avtaga, varefter trädet 

genom skador av olika slag till sist skattar åt förgängelsen. Man har 

ju konstaterat, att medeltillväxten i massa når sitt maximum vid en medel- 

ålder, som är ganska konstant för samma trädslag, och att värdetillväxten 

når sin höjdpunkt något eller några årtionden senare, beroende på av- 

sättningsförhållandena. 

Det finns således alltid en ekonomisk mognadsgräns för skogen, och 

den må nu bestämmas på ena eller andra sättet och vara mer eller 

mindre växlande, sannolikt är dock denna växling jämförelsevis liten, 

gränsen må också kunna angivas mer eller mindre noggrant, man måste 

dock alltid utgå från en medelålder som gräns för gammal mogen skog 

eller eventuellt flera, där förhållandena äro mycket olika på en skog. 

All skog från och med denna ålder är att betrakta som en avverknings- 

mogen avkastning, vilken bör tillgodogöras, så snart rörhållandena medgiva. 

Detta gamla förråd kan ibland vara abnormt stort, och det är egentligen 

då, som denna omdebatterade fråga om lämpliga avverkningsbeloppet 

för viss tid framåt blir aktuell. Man måste här lämna alla konstlade 

beräkningssätt, de ha ingen annan förtjänst än att vara bekväma. Åt 

bestämma tillgodogörandet av den gamla utvuxna skogen är och kan aldrig 

bli annat än en lämplighetsfråga, som måste anpassas efter förhållandena 

Zz varje särskilt fall. Här kan aldrig bli tal om något normalt. Det är 
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blott då man utgår från att skogen är normal eller sätter som mål, att 

inom viss tid omföra denna till normalt tillstånd, som man bestämmer 

avverkningen genom att dela arealen eller virkesmassan med omlopps- 

tiden. Avverkningstiden för den gamla skogen beror rent skogligt sett 

för det första på dennas tillstånd. Är skogen eller vissa delar därav i 

högre grad överårig, svagt tillväxande, kanske redan skadad eller fara 

föreligger, att den snart blir det, då måste avverkningen påskyndas, så- 

vitt förluster skola undvikas. I annat fall kan avverkningen ske under en 

något längre övergångstid. Till och med för tvenne lika stora skogar med 

lika stort förråd gammal skog kan således avverkningstiden för den gamla 

skogen bli väsentligt olika. Det är därför oundgängligt vid varje ordnat 

skogsbruk, där man verkligen vill söka ordna hushållningen ekonomiskt, 

att man skaffar sig uppgift om virkesförrådets fördelning på olika ålders- 

klasser. Men då bestånd även av samma ålder kunna vara ganska olika 

är enbart åldern icke tillräckligt vägledande, man måste dessutom närmare 

undersöka de olika bestånden och göra noggranna anteckningar om deras 

tillväxt, förekomst av skador o. s. v. Men även om mängden mogen 

skog och dess beskaffenhet är det viktigaste, är det även av stor bety- 

delse för upprättande av en avverkningsplan att veta, huru stor areal 

som härigenom bliver i behov av föryngring, och till vilken omfattning 

kulturarbeten kunna erfordras. Vidare tillgången på arbetskrafter, av- 

sättningsmöjligheter och dylika omständigheter, som jag förut framhållit, 

och vilka kunna i ett fall medgiva en hastig avverkning, i ett annat 

nödvändiggöra en längre realisationstid. 

Först då jag har vunnit kännedom om min skog, och erforderliga upp- 

gifter finnas angivna på kartor och i uppskattningshandlingar, är det möj- 

ligt för en skogsägare eller skogsförvaltare att leda avverkningspolitiken 

eller kontrollera, att den går i rätt riktning. 

Men en större skogsägare får dock icke låta tillståndet på en skog vara 

uteslutande avgörande för avverkningarnas planläggande på denna, han 

får även taga hänsyn till sina övriga skogar, och därmed är jag inne på 

tvenne andra omständigheter, som voro kännetecknande för nuvarande 

avverkningsberäkningar på statsskogarna, nämligen dels att dessa upp- 

göras för varje särskild kronopark eller hyggesjöljd, dels att metoden är 

strängt inriktad på att uppnå normalt tillstånd. 

Då huvudsyftet med någorlunda lika tillgång på skog av olika åldrar 

är att få en jämn avkastning, är givet, att detta kan erhållas för mina 

samtliga skogsegendomar utan att så behöver vara fallet från var och 

en av dem, ty brist på avverkningsmogen skog på den ena utjämnas av 

större tillgång på en annan, och då blir även behovet att uppnå normalt 

tillstånd på varje särskild skog eller hyggesföljd av mera underordnad 
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betydelse. Emellertid följer härav den för avverkningsberäkning viktiga 

slutsatsen, att då man äger flera skogsegendomar, får avverkningsberäk- 

ningen på en skog icke göras oberoende av de övriga såsom nu sker för sta- 

tens skogsförvaltning. Den ena handen måste ovillkorligen veta vad den 

andra gör. Genom att anlägga en sådan vidgad synpunkt på förvalt- 

ningen kan man för vissa skogar och trakter i hög grad forcera avverk- 

ningen och spara på andra till avsevärd ekonomisk vinst för det hela. 

För undvikande av missförstånd anhåller jag, att angående denna fråga 

få tillägga, att jag fortfarande väl vet och anser, att kronan av mänga 

skäl måste driva en försiktig avverkningspolitik. Men jag håller före, 

att detta kan fortfarande ske och på ett ekonomiskt lyckligare sätt, om 

avverkningarna regleras i stort, som jag här angivit, så att dessa forceras : 

mycket starkt på de äldsta och sämsta kronoparkerna, men starkt be- 

gränsas på de bättre. Jag vet också, att många finnas, som gärna önska, 

att yxan går utan att känna eller beakta de svårigheter, som härvid 

möta. För den, som skall hålla i skaftet och ha ansvaret, är frågan icke 

så enkel. Domänstyrelsen måste först och främst ovillkorligen fordra 

att erhålla skälig betalning för virket, liksom styrelsen å andra sidan är 

skyldig att vidtaga alla utförbara åtgärder för att få marknad för skogs- 

produkterna. Man får vidare taga i beräkning, att avverkningspriser 

stegras vid alltför stark forcering, och att möjligheter måste finnas eller 

kunna skapas för att skaffa återväxt o. s. v. Med allt detta erkänt äro 

förhållandena dock i många fail så betänkliga, att något måste göras för 

en hastigare utveckling. Även här gäller att utomordentliga förhållanden 

kräva utomordentliga åtgärder. 

Enligt nu angivna grunder för upprättande av avverkningsplaner är 

således en bland de första åtgärderna, att vi först och främst se förhål- 

landena, sådana de verkligen äro, d. v. s. att vi skaffa oss en fullt klar 

bild över skogarnas verkliga tillstånd genom noggranna uppskattningar, 

som jag här antytt. 

För det andra måste all schablonmässig avverkningsberäkning ersättas 

med en i stora drag efter skogstillståndet och andra inverkande förhål- 

landen avpassat ordnande av avverkningarna, varvid större områden böra 

vara enheter men icke varje skog. Skogsindelning skall huvudsakligen 

omfatta upprättande av karta samt sammanställande av på noggranna 

undersökningar grundat siffermateriel och grafiska framställningar om 

skogstillståndet till ledning för skogsskötseln. 

Själva avverkningsberäkningen upprättas av skogsförvaltaren eller efter 

hans anvisningar, om denne fullt självständigt handhar förvaltningen. I 

motsatt fall, t. ex. vid statens skogsförvaltning, och där skogschefer äro 

anställda för större enskilda skogsförvaltningar, prövas och fastställas 
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revir- eller skogsförvaltarens förslag till sina huvuddrag av vederbörande, 

varemot avverkningarnas ordnande i detalj må tillkomma förvaltaren. 

Inom 10 år bör revision ske, som dock ej bör åtminstone för Norrland 

omfatta ny uppskattning förrän efter ytterligare 10 år. 

En så ordnad skogsförvaltning borde förekomma såväl på enskildes 

som statens skogar. Men häri fattas nog tyvärr mycket, vad angår en- 

skildes skogshushållning, till stor framtida skada icke blott för dem själva 

utan för landet i dess helhet. 

Vad statens skogar angår, som stå mig närmast, och särskilt de norr- 

ländska, är det också ännu ganska bedrövligt ställt. Vi känna icke 

ens virkesförrådets storlek, än mindre dess närmare beskaffenhet, och 

flertalet av de äldre hushållningsplanerna äro icke så uppgjorda, att de 

kunna numera vara vägledande. Statsskogsförvaltningen bedrives således 

ännu delvis efter de primitiva metoder, som jag i början av föredraget 

ställde utom diskussion. 

Detta skulle dock kunna så småningom avhjälpas, men man har tyvärr 

anledning befara, att vi icke heller hava utsikt att genom de nu påbör- 

jade taxeringarna få för en fullt ordnad hushållning tillräckliga uppgifter. 

Av senaste föreskrifter för skogsindelning i Norrland den 18 jan. detta 

är samt särskild underdånig skrivelse rörande statsrevisionen 1914 fram- 

går nämligen, att uppgift om virkesförrådets fördelning på åldersklasser 

icke skall ske. 

Förutom den del av virkesförrådet, som redan är så skadat eller till 

sitt utseende så övermoget, att det ovillkorligen bör tillgodogöras inom 

10 å 20 år, skall hela virkesmassan i medeltal från och med 3/, av om- 

loppstiden hänföras till en enda klass. Det anses således icke behövligt 

för en verkligt planmässig hushållning att känna, huruvida huvudparten 

av den gamla skogen är 100—120 eller tilläventyrs 200 år och däröver, 

eller till vilken proportion dessa åldersklasser förekomma. Förrådet av 

en ålder under 3/, av omloppstiden angives som utvecklingsbar och sam- 

manföres i en tredje klass. 

Vid de stora taxeringarna 1912 i Stensele socken upprättades emel- 

lertid åldersstatistik med stöd av borrning av provträd. Virkesförrådet 

fördelades i tre grupper, som jag nyss sagt, men har åldersstatistik icke 

utförts å de mest skadade och övermogna träden sannolikt därför att 

åldern icke kunde angivas på grund av röta. Det vill synas av do- 

mänstyrelsens underdåniga utlåtande, som denna åldersstatistik utförts 

på grund av missuppfattning, det är också möjligt, att den icke är så 
exakt som önskligt vore, emellertid äro nedanstående uppgifter hämtade 

från indelningshandlingarna, och de få väl anses åtminstone närmelsevis 

riktiga. Då det därför förmodligen är första och sista gången, åtmin- 

40 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 19135. 
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stone under nuvarande regim, som det är tillfälle att få en bild av ålders- 

klassfördelningen och skogstillståndet i övrigt å statens skogar i inre 

lappmarken, har jag velat visa vidstående efter skogsindelningshand- 

lingarna uppgjorda grafiska framställning över kronoparkerna i Stensele 

socken, tillsammans 107,3549 har skogsmark (fig. 4). 

Den långa streckade stapeln till höger betecknar kubikmassan skog 

150 år och däröver. Den svarta övre delen betecknar massan rötskadad 

eller annars efter yttre utseende i så hög grad övermogen skog, att den 

bör hastigt tillgodogöras. Uppgift om åldern för denna virkesmassa 

saknas, men sannolikt är denna mycket hög, i varje fall torde man kunna 

antaga, att åtminstone allra största delen därav är minst 150 år, och har 

jag därför på bilden lagt den till 130-åriga Zl! synes friska virkesmassan. 

150 år måste anses som en relativt hög omloppstid, men nu befinnes 

att icke mindre än 562,5935 kbm. äro över 200 år och därav äro vidare 

103,571 kbm. mellan 250 och 300 år och cirka 37,000 kbm. äro till och 

med över 300, säger tre hundra år, och ändock har skog av sådan ålder 

icke ansetts böra rubriceras som övermogen. Statiska uppgifter om så- 

dana förhållanden skola nu hädanefter icke få framställas för de norr- 

ländska statsskogarna. 

Den svarta delen av stapeln är en sorglig illustration till vad jag sade, 

att skogen vid högre ålder är underkastad hastig värdeminskning, ty 

icke mindre än 1,262,853 kbm. eller 33 20 av hela virkesförrådet och 

48 No av virkesmassan över 1530 år äro nu så skadade, att man måste 

genom skyndsam avverkning tillgodogöra det värde de nu kunna hava. 

Jag angav nyss det 1350—300-åriga virkesförrådet som £ill synes friskt, 

och man har all anledning befara, att en hel del även av dessa ännu 

gröna träd äro skadade. Ett relativt friskt yttre är nämligen alldeles 

icke någon garanti för att virket är bibehållet. Upprättar man nu en 

avverkningsberäkning på det sätt, att den redan skadade virkesmassan 

i första hand uttages, men att dessa 200—300-åriga träd eller åtminstone 

större delen av dem överhålles som en framtida reserv, blir utan tvivel 

följden, att man vid ny uppskattning vid nuvarande indelningsperiods 

slut nödgas åter konstatera en svart stapel som uttryck för det förstörelse- 

verk, som tidens tand hunnit ytterligare utföra på dessa 20 år. 

Jag har här visat några exempel på tillståndet hos några av statens 

skogar och resultatet av hushållningen med ledning av hittills föreskrivet 

sätt för beräknande av skogsavkastningen. De skulle säkert kunna mång- 

faldigas. Även med tillämpning av bättre metoder blir det i varje fall 
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en svår uppgift att reglera avverkningarna av så stora mängder gammal 

skog. Domänstyrelsen synes nu emellertid i varje fall vilja lägga huvud- 

ansvaret för skogsskötseln på de lokala förvaltningarna. Därom vill jag 

som statsskogstjänsteman icke nu yttra mig, men med anledning av vad 

som nyss visats från Stensele tillåter jag mig framhålla som en billig och 

rättmätig fordran, att vi då också få möjligast fullständiga uppgifter om 

skogarna, och dit räknar jag uppgift om virkesförrådets fördelning på 

åldersklasser samt undersökningar om detta virkesförråds närmare be- 

skaffenhet. 

Vid ett tillfälle som detta anser jag mig dock oförhindrad att till de 

exempel jag har visat, knyta några reflektioner, icke som statsskogs- 

tjänsteman utan som medborgare. 

Vår tid kännetecknas framför allt av en utomordentligt stark utveck- 

ling på det ekonomiska området i alla land, och de ekonomiska frågorna 

dominera allt mera den politiska ställningen länderna emellan. Över 

vårt land har också börjat blåsa friska vindar på det ekonomiska verk- 

samhetsfältet, och i dessa allvarliga tider börja nog litet var inse, vilken 

stor betydelse produktionen inom det egna landet har. Det är ock att 

hoppas, att omvårdnaden om våra naturtillgångar hädanefter blir en annan. 

Den hårda erfarenheten torde nu på ett enda år verka mera i detta av- 

sende än allt vad som förut sagts och skrivits under många år. Sämst 

torde det vara ställt med: våra skogar. En hel del enskilda avverka 

för mycket och ännu växtkraftig skog till stor nationalekonomisk förlust, 

och staten överhåller otvivelaktigt på en hel del ställen gammal skog 

alltför länge, även detta till landets skada. 

Jag har här visat några exempel på miljonvärden övermogen skog som 

försämras. Många sådana kunna framvisas. 

Deras förvaltning är dock en allvarlig fråga, ja, fruktansvärt ansvars- 

full för alla, som bära större eller mindre del av ansvaret. Man får 

dock komma ihåg, att statsmakterna i våra dagar leta med ljus och 

lykta efter möjligheter att fylla de växande behoven. Nya skatteobiekt 

uppsökas och all möjlig och rimlig sparsamhet anbefalles. Vi ha det oaktat 

under senaste 10 år lånat i medeltal icke mindre än 37 millioner årligen 

och mot en ränta av 4 ända till 5 oo, och vår statsskuld har fördubblats 

på dessa 10 år. Allmänheten kan då verkligen icke anse det vara rim- 

ligt, att stora statstillgångar i skog förvaltas såsom nu sker. Det finns 

icke inom svensk statsförvaltning exempel på att så ofantliga vär- 

den förvaltas efter så lösliga grunder som i fråga om skog. Här måste 

ske en väsentlig förändring. Svenska folket har rätt att fordra, att sko- 

garna uppskattas och undersökas på sådant sätt, att det centrala ämbets- 

verket får möjlighet att i stort leda och planlägga skogsförvaltningen och 
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även bära ansvaret härför, ty detta måste dock i sista hand läggas på 

centralstyrelsen, men icke på lokalförvaltningarna. 

Jag skall angiva några siffror, låt vara approximativa, för att belysa 

vilka värden det här gäller i fråga om statsskogarna i de norrländska 

länen och Dalarna. 

Enligt av tillkallade sakkunniga till försvarsberedningarna ingivna ut- 

redningar skulle på kronoparkerna i nämnda landsdelar finnas cirka 

71,8653,316 kbm. säljbar skog över 26 cm:s grovlek vid brösthöjd. Enligt 

några undersökningar jag gjort, har det visat sig, att skogen över 150 

år i regel utgör större massa än massan av träden från och med 26 

cm. Om vi således antaga, att skogen över 150 år uppgår till nyss- 

nämnda kubikmassa, så räkna vi hellre för lågt än tvärtom. 

Enligt domänstyrelsens utredningar var medelpriset för allt på rot sålt 

virke på dessa skogar under åren 1909—1911 4 kronor per kbm. Då 

den gamla skogen utgöres till relativt stor del av det grövre och värde- 

fullare virket, bör ett medelpris av 5 kronor per kbm. på rot. icke vara 

för högt. Men detta gör ett saluvärde på rot för skogen över 150 år 

av icke mindre än i runt tal 359 miljoner. 

Ett rätt tillgodogörande av dessa 3539 miljoner är huvuduppgiften för 

statens skogspolitik under närmaste framtiden. 

De rätta grunderna för avverkningsberäkning är därför icke blott ett 

skogstekniskt spörsmål för oss fackmän, det är i själva verket en fråga 

av utomordentligt stor nationalekonomisk och statsfinanstiell betydelse. 

II. Diskussion. 

Jägmästare J. A. Amilon: En gemensam formel för avverkningens beräk- 
nande i hela landet bör näppeligen fastställas. En sådan kan icke lämpa 
sig för alla förhållanden. I södra och mellersta Sverige finnes i allmänhet å de 
äldre kronoparkerna och domänskogarna ett stort överskott på gammal skog, 
men brist på medelålders skog. Å de nyinköpta kronoparkerna däremot dominerar 

medelålders och yngre skog. I Norrland finnes ett stort överskott på gamla 
ofta övermogna bestånd. Skilda skogsbrukssätt torde krävas såväl i landets 
olika delar som å skilda skogar i samma trakter. För trakthuggning och kal- 
huggning lämpa sig ytfackverks-, för blädning massafackverksmetoder eller me- 

toder, som omedelbart bygga på tillväxten. Men varken massafackverks- eller 
rena tillväxtmetoder kunna med fördel och säkerhet användas 1 skogar med 
dåligt åldersklassförhållande. Detta är emellertid fallet med ytfackverksmetoder. 

Den vanliga normalförrådsformeln giver ett resultat, som är beroende av 
trädslag, ålder, växtlighetsgrad och föravverkningssätt. Särskilt det senare 
inverkar i hög grad. Vid t. ex. 110-årig omloppstid måste i en normal tall- 
skog för att erhålla ett riktigt resultat omloppstiden multipliceras med icke 
0,50 utan i svagt förhuggen skog med o0o,s5 och i starkt förhuggen med 
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0,72. I en normal, svagt förhuggen granskog måste vid 70-årig omlopps- 
tid och IV ståndorten storheten 0,28 och i starkt förhuggen sådan å I stånd- 
orten storheten o,so användas. Vi se sålunda, att normalförrådsformeln läm- 

nar opålitliga resultat även i normala skogar. I skogar med ogynnsamt ålders- 
klassförhållande blir resultatet ännu sämre. Om sålunda en driftsklass bildas 
utav åldersklasserna 100—140 år inom växtlighetsgrad o,, av Maass' erfa- 

renhetstabell för tall, erhålles ett virkesförråd av 12,190 kbm. och med 140- 
årig omloppstid ett avverkningsbelopp av 174 kbm., under det att tillväx- 
ten endast uppgår till omkring 75 kbm. Avverkningen överstiger sålunda 
tillväxten med mera än 100 &. På grund av formelns ojämna verkan synes 

den mig ävensom avläggare av densamma icke böra användas utan möjligen 
som kontroll å och i jämförelse med andra avverkningsberäkningssätt. I t. ex. 
Danmark, Sachsen, Holland m. fl. länder står den lågt 1 kurs. 

Jag vill emellertid samtidigt betona, att densamma dock är betydligt över- 
lägsen de sätt för avverkningens beräknande, som den avlöste. Vid tiden 
för dess införande torde den med dåvarande förhållanden varit den lämpligaste 
formeln. 

Givetvis bör allra största hänsyn tagas till skogens nuvarande tillstånd. Där- 
för måste . detsamma emellertid noggrant och överskådligt beskrivas. Det är 
nödvändigt, att skogen uppdelas i driftsklasser. I Norrland bör sålunda den 

oväxtliga granskogen och den magra tallheden utgöra vardera en driftsklass 
och den övriga skogen en tredje. För varje driftsklass bör upprättas en nog- 
grann statistik över ålders- och mogenhetsklasser. För varje avdelning inom 
driftsklassen måste man känna trädens fördelning i dimensionsklasser och för 
sådana avdelningar, som kunna ifrågakomma till avverkning under t. ex. de 
närmaste 40 åren, är det nödvändigt att beräkna tillväxten såväl i 2 som 
absolut ävensom medeldiameterns och möjligen ännu en större diameters till- 
växt. För driftsklassen i sin helhet måste vidare hela den absoluta tillväxten 
beräknas. Härigenom kan man konstatera varje avverkningsbar avdelnings 

kubikmassa, dennas fördelning i dimensionsklasser, värde, massatillväxt, kvalité- 
tillväxt, tillväxtens värde m. m. 

Sedan skogens tillstånd sålunda överskådligt beskrivits, gäller det att välja 
en avverkningsmetod. För egen del tror jag, att för åtminstone övre Norr- 
lands vidkommande uthållighetsprincipen för närvarande bör suspenderas. Vi 
böra sålunda icke grunda avverkningens storlek på en omloppstid, utan på 
en exploateringstid. Vid bestämmandet av denna bör hänsyn tagas till privat- 
ekonomiska, nationalekonomiska samt skogligt-tekniska och administrativa in- 
tressen. Å ena sidan bör givetvis icke skogsägaren göra alltför stora ekono- 
miska uppoffringar genom att spara övermogen skog, å andra sidan måste de 
nationalekonomiska kraven att för industriens och jordbrukets räkning på en 

längre tid fördela tillgodogörandet av den äldre skogen beaktas. Givetvis får 
aldrig heller den fordran efterskänkas, att avverkningen skall bedrivas på så 
sätt, att ett någorlunda gynnsamt åldersklassförhållande i en skönjbar framtid 
kan erhållas. Uppgives denna synpunkt, få vi säkerligen uppbära klander av 
kommande generationer. 

För egen del tror jag, att de i allmänhet sönderhuggna, upptrasade och 
glesa norrländska skogarna liksom alla' kulturskogar en gång måste under- 
kastas trakthuggning, om jämnare sammansatta, för ståndorten lämpliga, bättre 
slutna och mera producerande bestånd skola erhållas. För trakthuggning lämpa 
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sig emellertid ytfackverksmetoder bäst. Under många omständigheter torde 
den enklaste av dessa vara användbar. Ur denna beräknas den yta, som 
årligen skall avverkas, genom att dividera den produktiva skogsmarkens areal 

med exploateringstidens antal år. I andra fall måste måhända hänsyn tagas 

jämväl till kubikmassan eller tillväxten. 
Jag tror dock, att det skulle vara olyckligt att i ett cirkulär fastslå denna 

eller varje annan formel för avverkningens beräknande. Som jag förut på- 
visat, äro de skogliga förhållandena i vårt avlånga fosterland mycket växlande 
och att finna en formel, som lämpar sig för alla skogar och skogsbrukssätt, 
är omöjligt. I ett indelningscirkulär torde endast de grundläggande prin- 
ciperna, men dessa mycket noggrant, böra bestämmas, såsom grunderna för 
omloppstidens eller exploateringstidens längd m. m. Detaljerna synas däremot 
böra överlämnas åt förrättningsmännen. Dessa böra sålunda få bestämma, vilka 
metoder eller formler, som lämpligen böra användas. Det finnes för övrigt 
ingenting, som hindrar, att ett flertal sådana för kontroll och jämförelse användes 

för samma driftsklasser. 
Vad jag nu anfört gäller slutavverkningen. 

För att beräkna föravverkningens storlek fordras att hava klargjort, vilken 
gallringsteknik som kan och skall tillämpas. Härvid lämna lokala erfarenhets- 
tabeller en god ledning. Sådana sakna vi emellertid fullständigt, om jag 
undantager jägmästare JONSONS tabell för Malingsboskogarna. Men dylika 

tabeller, utvisande gallringsbeloppens storlek och gällande endast för mindre 
områden, kunna utan alltför stort arbete upprättas. Skovrider HELMS har så- 
lunda upprättat en sådan för en omkring 1,035 har stor dansk skog på ett 
materiel av endast 9 provytor, och denna har visat sig mycket tillförlitlig. 
Tabellerna böra givetvis icke såsom försöksanstalternas tabeller! utvisa skogens 
ideella tillstånd utan dess nuvarande, och huru detta bör ändras eller omfor- 
mas under perioden. Dessa tabeller böra revideras samtidigt med skogshus- 
hållningsplanerna. Utarbetändet av dylika synes böra verkställas gemensamt 
av revirförvaltare och taxator. Med ledning av dessa tabeller kunna föravverk- 

ningsbeloppen beståndsvis beräknas. 
Som sammanfattning av det sagda vill jag framhålla: 
att skogens tillstånd bör på det noggrannaste beskrivas och åskådliggöras, 
att i överåriga skogar uthållighetsprincipen för närvarande synes böra upp- 

givas, 
att frihet må medgivas förrättningsmännen att välja det för förhållandena 

mest lämpliga sättet eller sätten för slutavverkningens beräknande, samt 
att föravverkningen bör beräknas enligt lokala erfarenhetstabeller. 
Byråchefen Th. Hermelin: Inledarens anförande och däri gjorda uttalanden 

grundades till väsentlig del på förevisade grafiska tabeller över det å vissa 
kronoskogar befintliga virkesförrådet samt dettas beskaffenhet och sammansätt- 
ning. Det förefaller emellertid, som om han härvid i flera hänseenden alltför 

mycket generaliserat de resultat, som kunnat framgå av de meddelade upp- 
gifterna för berörda skogar. ”Tabellerna hänföra sig till skogar förnämligast i 
Mellersta Norrlands distrikt och avse att lämna översikt över det skogliga 

! Detta innebär givetvis ingen kritik av de utav försöksanstalterna upprättade erfarenhets- 
tabellerna. Dessas uppgift är nämligen att visa, huru skogarna i stort sett och under bästa 
förhållanden med användning av vissa skogsbrukssätt eller gallringsmetoder komma att ut- 
vecklas. 
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tillståndet å vissa, till arealen mindre betydande skogar därinom samt att an- 
giva resultatet av den skogsskötsel, som därå bedrivits under senare åren. Man 
kan emellertid icke döma ett helt system och dess verkningar allenast efter 
förhållandena å vissa smärre skogsområden, särskilt då de trakter, som ifråga- 

varande områden representera, i många avseenden äro i särskilt hög grad 
olika norrlandsskogarna i övrigt, synnerligast med hänsyn till skogsbeståndens 
i mellersta Norrland stora benägenhet att avtorka. 

Överjägmästare WELANDER förevisade visserligen ock en grafisk framställning 
beträffande virkesförrådet m. fl. förhållanden å de allmänna skogarna 1 Sten- 
sele revir, såsom desamma skulle hava framgått utav den år 1912 utförda 
taxeringen därstädes, men då han därvid till stöd för sitt resonemang i övrigt 
särskilt framhöll skogsförrådets enligt taxeringshandlingarna synnerligen abnorma 
fördelning å åldersklasser, ber jag få meddela, att framställningen särskilt 
i denna del är långt ifrån riktig. Den kan sålunda icke tjäna såsom bevis- 
material i nu ifrågavarande hänseende. 

För att emellertid i någon mån belysa de skogliga förhållandena å kronans 
skogar i övre Norrland har jag uppgjort några sammanställningar för vissa 
kronoparker dels inom Ume älvs flodområde i Stensele och Lycksele socknar 

av Västerbottens läns lappmark med en sammanlagd areal produktiv skogs- 
mark av 141,739 har, dels inom Lule älvs flodområde i Bodens revir av 

Norrbottens läns kustland med en sammanlagd areal produktiv skogsmark av 
35,316 har. Ifrågavarande rätt betydande områden kunna anses vara täm- 
ligen representativa för rådande förhållanden å de allmänna skogarna i såväl 
lappmarken som ock övre Norrlands kustland. 

Av dessa sammanställningar framgår bl. a. följande: 

Skogsmarksarealen, 141,739 har av Umeälvsområdet är beväxt med 

T=— 1 50-ärigi skog tilll 24 CA 
SI= 100- » » $Ir207-HR 

TOT INO » PJ NAR A 

ERNI 200» » NE LSE ar 

20T-ar18 OCH äldre: skog) tuUlfIs,4r sch 

varjämte resten eller 1,6 » utgör kalmark. 

Av virkesförrådet utav träd från och med 10 cm. vid brösthöjd, 5,664,800 

kbm., eller 40 kbm. per har produktiv skogsmark, utgöras 59 2 av tall och 
41 7 av gran. 

Virkesförrådet är vidare procentuellt fördelat på följande dimensionsklasser: 

I0—14 cm.  15—24 em. 25—34 cm. SSF Cm-—00 

tall 6,4 ÅA 35,4 ” 41,8 &X 16,4 ” 

gran 9,6 > ADR LA 3200 I546 3 

Vid taxeringen hava samtliga träd av växande skog fördelats i tre skilda 
mogenhetsklasser, och har det befunnits, att virkesförrådet av utvecklingsbar 
skog utgör 28,5 2 av det hela, av mogen, men frisk skog utgör 43,4 2 av 

det hela samt av övermogen eller skadad. skog utgör 28,1 2 av det hela. 
Å nyss omförmälda kronoparksområde i Bodens revir, 35,316 har produk- 

tiv skogsmark, finnes ett till 1,692,180 kbm. uppgående virkesförråd eller c:a 
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48 kbm. per har, därav 73 2 utav tall- och 27 2 utav granskog. Samma 

förråd är fördelat å dimensionsklasser på följande sätt: 

10—14 cm. 15—24 cm. 25—34 cm. 35 cm.— 

gran 22,4 >» KDS » HÖGA RA 1500 

AV BODENS REVIR AV BODENS REVIR 

35,316 har produktiv mark 14424 "har produktiv mark 

687.13'F kbm 
1 692.180 klnr 

N 

10 -1415- 24 25-34 35cm 
SOFIS SISLILRIGO 

Gran 

UA 

166121 
AHN, 

OZ26R////B0130)1.257 
ILS SIM TERS Kor SSI ME kvm 

10-14 15-24 25-34 35 an 232 353 2729 793 6402 3915 har 

RY 585 17.5 16 

Fig. 6. Grafisk framställning över virkesförråd och avverkning å 35,316 har inom Lule 
älvs flodområde i Bodens revir. 

Då samtliga uppgifter rörande nu ifrågavarande skogar i Bodens revir ännu 
icke inkommit, kan uppgift rörande virkets fördelning på mogenhetsklasser ej 
lämnas för större del av skogsområdet än 14,424 har. Av det därå befint- 

liga virkesförrådet av växande skog, 687,134 kbm. bestå 14 2 av utveck- 

lingsbar skog, 54 2 av mogen, men frisk skog samt 32 $& av övermogen 
eller skadad skog. 

Överjägmästare WELANDER förmenade, att domänstyrelsens föreskrifter i 1912 

års cirkulär icke lämna sådana bestämmelser för taxeringsarbetets utförande, 
att man av det insamlade materialet erhåller den kännedom om virkesförrådet 
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och dess beskaffenhet, att därå kan grundas en planmässig avverkningspolitik 
för framtiden. Omnämnda bestämmelser kunna möjligen icke anses fullt till- 
räckliga, då det gäller skogar, beträffande vilka en i allt intensiv skogshushåll- 
ning kan tillämpas, men man får icke förglömma, att de norrländska skogarna 

till stor del äro upptagna av bestånd, vilka på grund av rådande förhållanden 
varit föremål ända intill senaste tiden för allenast mycket extensiv hushållning, 
och att därå befintligt virkesförråd 1i stor utsträckning utgöres av gammal, 
delvis övermogen skog. Frågan blir under sådana förhållanden i första hand, 
huru vi på lämpligaste sätt skola kunna exploatera denna gamla skog, och 

under vilken tid det å skilda skogar bör ske. 
Härvid bör beaktas dels den under senare åren inträdda möjligheten att 

på grund av bättre avsättningsförhållanden å stora områden och ökade virkes- 
pris bedriva avverkningen på sådant sätt, att föryngringskravet kan tillgodoses, 
dels risken för kronan att förlora stora värden genom att avverkning på en 
gång företages 1 sådan omfattning, att industrien, ehuru alltjämt växande, ej 
har användning för det ökade avverkningsbeloppet. 

Enligt de i 1912 års cirkulär givna föreskrifterna skall uppgöras bestånds- 
karta med beskrivning — upptagande bl. a. varje bestånds ålder, slutenhet, 
växtlighet, virkesmassa m. m. — sammanställning över skogsmarkens fördel- 

ning å skilda bonitetsklasser och i vilken omfattning skogsmarken är upptagen 
av skog i skilda åldersklasser, det befintliga virkesförrådets fördelning å dimen- 
sionsklasser samt å förenämnda tre olika mogenhetsklasser, den årliga kvanti- 
tetstillväxten för virkesförrådet av varje sådan mogenhetsklass m. m. 

Det synes mig uppenbart, att det med stöd av sålunda insamlat material 

kan uppgöras fullt tillfredsställande planer för den framtida hushållningen. 

De av domänstyrelsen till ledning för skogsskötseln under 20 år fastställda 
hushållningsplanerna för här förut omförmälda skogar inom Umeälvsområdet 
med en totalareal av 141,739 hektar produktiv skogsmark bestämma bl. a. 
avverkningsbeloppet under indelningsperioden till sammanlagt 2,085,8300 kbm. 
virke av växande skog, vilket innebär, att därunder skall kunna avverkas såväl 

hela det nu befintliga virkesförrådet övermogen eller skadad skog som ock 
25 &Z av den mogna men friska skogen. Det kan visserligen invändas, att 
det icke är sannolikt, att man under berörd tid skall kunna avverka all skadad 

och övermogen skog, enär avverkningarna måste koncentreras, men då man 
emellertid bör lägga sig vinn om att förlägga avverkningarna i första hand 
till de bestånd, som till större del äro övermogna, torde det huvudsakliga för- 
rådet av sådan övermogen skog kunna uttagas inom 20-årsperiodens utgång. 

Ehuru man skulle kunnat önska, att avverkningarna i nu berörda skogar 
hade blivit bestämda till än större belopp än som skett, gjorde sig vid pla- 
nernas fastställande vissa skäl gällande emot att angiva större avverknings- 
belopp. Det gjordes nämligen beräkningar på en gång rörande förhållandena 
inom hela Stensele revir och befanns därvid, att för närvarande icke synes 
finnas möjlighet att i dessa glest befolkade bygder låta avverkningen ske i 
större omfattning än beslutats, utan att därigenom föryngringskravet måste 
tillbakasättas. 

Beträffande de för nyssnämnda Bodenkomplex om 14,424 hektar skogs- 

mark fastställda hushållningsplanerna har däruti bestämts sådant avverknings- 
belopp under de närmaste 20 åren, att därmed skulle kunna avverkas ej blott 
all den övermogna eller skadade skogen utan även c:a 32 2 av det mogna 
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men friska virkesförrådet. Ungefär jämnt hälvten av nu befintligt totalt virkes- 
förråd är sålunda bestämt till avverkning under 20-årsperioden. 

Med hänvisning till anförda avverkningssiffror såsom belysande för rådande 
avverkningspolitik å statens skogar i Norrland anser jag mig med fullt fog 
kunna uttala, att det ofta hörda talet om alltför konservativ hushållning saknar 
berättigande. i 

Överjägmästare WELANDER framhöll ock starkt det förmenta stora förrådet 
av torrskog i de norrländska kronoskogarna, vilket förråd skulle vara en följd 
av alltför försiktig avverkningspolitik. Då det ej är första gången WELAN- 
DER framkommer med uttalande härom, vilka upprepats av andra kritici av 
statsskogsförvaltningen, vill jag — utan att nu ingå på något detaljerat bemötande 
av de i dessa avseenden överdrivna påståendena — under hänvisning till 
vad domänstyrelsen härom anfört i sitt utlåtande rörande statsrevisorernas 
anmärkningar allenast meddela, att utav förut omförmälda 5,664,800 kbm. 

virke å Umeälvskomplexet utgöres 1,6 & av torrskog, samt att av virkes- 
förrådet 1,692,180 kbm. å Bodensområdet 6,5; 2 består av torrskog. Den 
sistnämnda jämförelsevis stora torrskogsprocenten å Bodenskogarna i jämförelse 
med samma procent å Umeälvsskogarna är beroende därpå, att avsättnings- 

förhållandena å förstnämnda skogar möjliggöra avverkning utav torrvirke med 
även mycket små dimensioner, användbart till props samt delvis ock till ved 
och kol, vadan allt sådant för allenast några få år sedan fullständigt värde- 
löst virke medtagits vid taxeringen. Torrskogen har till allra största delen 
uppkommit redan för flera år sedan, då samma träd ej ens såsom växande 
hade avverkningsvärde. 

Vidare ber jag få meddela bl. a., att vid avverkning och försäljning från 
kronans skogar jämlikt särskilda kontrakt av 595,700 kbm. pappersmasse- och 
propsvirke — därav 11,7 2 tall — i Luleå och Skellefteå distrikt under åren 
1910—1914 erhållits torrskog till en mängd av allenast 3,9 2, ehuru all 
torrskog ned till minsta propsdimension — i regeln 3 å 3'/;” toppdiameter 
— medtagits. 

De av WELANDER anförda siffrorna såsom uttryck för avtorkningen i de 
norrländska kronoskogarna te sig rätt egendomliga i jämförelse med vad nu 
anförts. Jag är dock fullt villig medgiva, att vissa och även många av sko- 
garna i mellersta Norrlands distrikt äro i dessa avseenden i sämre ställning 
än Övriga skogar i Norrland, men det är oriktigt och vilseledande att fram- 
hålla samma skogar såsom representativa för norrlandsskogarna i allmänhet. 

Byråchefen Örtenblad: Jag skall börja med att framföra ett tack tlll jäg- 
mästare AMILON för hans objektivt hållna och sakliga föredrag. Det är så- 
dana utredningar vi behöva. Det är visserligen gott och väl, att man får 
kritik, men bättre är att få objektiva förslag, som kunna vara till nytta för 
framtiden. 

Jag ber få påminna överjägmästare WELANDER om, att vi hade ett längre 
resonemang 1 domänstyrelsen för omkring fem år sedan, då vi behandlade 
frågan om omloppstiden för skogarna. Jägmästare WALLMO var då i opposition 
mot flertalet, kanske mot alla, och även mot överjägmästare WELANDER. Jag 
framlade då ett förslag, huru man skulle kunna gå tillväga för att komma 
till ett positivt förslag beträffande våra avverkningsplaner, och detta vari kort- 

het följande. Vi skulle söka få väl utförda beståndsbeskrivningar med angi- 
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vande av trädslagen, åldersklasserna, virkesmassan o. s. v., alltsammans så 

fullständigt genomfört, som hushållningen krävde. Sedan borde det uppdragas 
åt någon viss person inom distriktet, taxatorn eller överjägmästaren, att vidare 
handlägga indelningen. Jag föreslog, att överjägmästare WALLMO skulle taga 
hand om detta, och att beståndsbeskrivningar skulle utföras över skogar, som 
man ansåg vara medeltalet för distriktet. Och vidare, att man därefter skulle 

genomgå bestånd efter bestånd och för varje sådant utröna, vad som under 
de närmaste tio åren behövde göras. Jag föreslog detta för att man skulle 
kunna skaffa sig ett klart omdöme om det avverkningsbelopp, som erfordrades 
under tio år, för att beståndsvården skulle bliva väl tillgodosedd, och om det 

härför erfordrades en partiell taxering, så skulle man verkställa den, d. v. s. 
man skulle i bestånden se efter, vad som borde uttagas i yngre och medel- 
ålders bestånd genom gallring, i de äldre genom ljushuggning, slutavverkning 
0. S. V., och på detta sätt skulle man kunna få fram ett resultat, som visade, 

vad vi under loppet av tio år verkligen behövde avverka i de undersökta 
skogarna. Jag föreslog, att denna undersökning borde göras av personer, som 
förvärvat vana att handlägga skogshushållningsärenden, sålunda i allmänhet 
andra personer än de, som upprättade beståndsbeskrivningarna, i händelse 
dessa senare förrättningsmän icke ägde tillräcklig kännedom om trakten och 
icke handhaft skogshushållningen på den trakten. När vi gingo från detta 
sammanträde inom domänstyrelsen, hade jag sällskap med överjägmästare WE- 

LANDER, som ansåg detta vara ett tillvägagångssätt, som vi borde använda. 
Tillvägagångssättet vore enligt mitt förmenande det, som vi, innan vi hade 
hushållsplaner, måst använda vid bestämmandet av avverkningen i skogarna, 
sålunda både privata skogar och statsskogar. -Vi måste, ansåg jag, så långt 
möjligt söka att orientera oss beträffande skogarna, gå igenom vad som be- 
träffande skogen behövde göras. Vi sågo därvid efter, huruvida detta kunde 
utföras självständigt för beståndet, eller om vi behövde använda förberedande 
åtgärder, för att icke utsätta angränsande bestånd för stormskador eller andra 
kalamiteter. Vi fingo emellertid nöja oss utan beståndsbeskrivningar. Med 
avseende på det belopp, som vi funno böra avverkas, kunde det vara större 
än det normala eller mindre än detta, men vad som behövdes är, att en 

verklig beståndsvård uppkommer. Man behöver för detta ändamål icke att 
sammankoppla en stor massa skogar, utan om jag är alldeles övertygad, att 
här bör jag gallra, här bör en ljushuggning ske, här en slutavverkning 0. s. v., 
och att detta kan ske utan något hinder i ekonomiskt avseende, så bör detta 
utföras. Jag behöver icke vara bunden av den bestämda massa, som normalt 
bör tagas ut inom ett större eller mindre område. Det kan bliva en över- 
avverkning, en sådan överavverkning, som är nödvändig i skogsvårdens intresse 
och därför bör äga rum. I vissa fall kan det bliva en avverkning, som är 
mindre än den normala. Jag tar alltid ut sådant, som skulle motsvara en 
god skogsvårds fordringar. 

På detta sätt handlade jag den privata skogsvård, som jag hade att sköta. 
Jag råkade i går disponenten för det bolag, som jag senast handlade skogs- 
hushållningen för, och frågade, huru stor deras avverkning nu vore. »Jo», 
sade han, »vi hade tagit ut det belopp, som Ni då beräknade, vi ha gått 
däröver med avseende på de smärre dimensionerna, emedan vi kunna tillgodo- 
göra oss dem bättre numera.» Jag hade gjort ett överslag beträffande nor- 
malavverkningen, och jag fann, att det som jag beräknade på 1890-talet hade 
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man i stort sett hållit på med ända till nu. För min del trodde jag, att be- 
loppet efter ett tiotal år skulle komma att ökas. 

Om jag fattade överjägmästare WELANDERS anförande rätt, så var hans me- 

ning, att vi skulle verka för ett positivt resultat. Att verka negativt, att riva 
ned det bestående kunna vi lätt göra, men det gäller att nå något positivt, 
som kan vara till gagn för framtiden. 

Nu är förhållandet, att många misstaga sig på indelningscirkuläret och bortse 
från vissa punkter, som äro mycket avgörande, nämligen punkterna 11 och 
12. Till dem, som icke tillräckligt beaktat dessa punkter rörande förhöjningen 
utan ansett, att överslagsförrådet skulle vara bestämmande, till dem hör över- 

jägmästare WELANDER. För tjugu år sedan ansåg man, att domänstyrelsen 
icke skulle medgiva så stor avverkning, och man måste försvara sig för att 
man gått så långt. Man var rädd för att komma med planer, som skulle 
verka för radikalt. Nu efter tjugu år har man kommit därhän, att man kan 
gå längre, men man kan egentligen icke gå längre än cirkuläret medgiver, 
ty därav framgår, att normalförrådet skall användas som överslag. Visar det 
sig då på grund av skogens beskaffenhet, att man kan göra en förhöjning i 
avverkningsbeloppet, då får man göra detta efter punkterna 11 och 12. Vi 
kunna härvid tillämpa en exploateringstid, och det är den man räknar med, 
då man granskar sådana planer, därvid man ibland får en rätt betydlig för- 
höjning. Så t. ex. kan jag tala om, att man då överjägmästare WELANDER 
såsom ung jägmästare var med bland dem, som indelade Storlandets krono- 
park, fann, att en förhöjning kunde ske långt utöver den beräknade, en för- 
höjning från 30 & till 100 Z. Detta behöver naturligtvis. icke tyda på, 
att det föreligger något fel 1 formeln, utan felet ligger däri, att man icke för 
beståndsvårdsavverkning tager ut, vad som erfordras oavsett vad som eljest be- 
räknats. Detta senare tillämpas på privatskogarna. Jägmästare RINGSTRAND 
skrev till domänstyrelsen och framhöll nödvändigheten av att man genom 
beståndsvårdsavverkning toge ut belopp utöver dem, som beräknats för de 
privata skogar, han hade under sin vård. Domänstyrelsen svarade med att 
framhålla, att de -gallringar, som omfattade sådant virke, som icke ingått i 
avverkningsberäkningen, finge tagas ut över det beräknade beloppet. Detta 
kunde bliva en mycket betydande förhöjning, ibland så stor, att man fick 
både överjägmästare och jägmästare mot sig. Jag erinrar mig en avverk- 
ning å Västra Limingojärvi, jägmästare HALLDINS dåvarande revir, där av- 
verkningen beräknats till icke fullt 500 kbm. och höjdes till 1,100 kbm. 
på grund av en beräkning, liknande den, som jägmästare WELANDER utfört 
rörande den överåriga skogen, och tänkte sig en lämplig exploaterings- 
tid, som tillämpades på den mogna skogen. Avverkningsbeloppet höjdes här- 

igenom så, att både överjägmästare och förrättningsman hajade till och tyckte, 
att. det var för mycket. Det förhåller sig sålunda icke så, att domän- 
styrelsen varit för konservativ. Mycket har berott på att man icke fått för- 
slag på vad som borde tagas ut, och man vill genom utsyningsförslaget år- 
ligen erhålla en uppgift på vad som för det året bör avverkas. Det är icke 
något ont uti, att beloppet icke är lika stort år efter år. Om förhållandena 
ett år tvinga till en hög avverkning, då skall man givetvis taga ut detta be- 
lopp och icke något annat. Enligt min uppfattning ha förhållandena varit 
värre inom mellersta Sveriges distrikt än inom flera andra. Jag anser sålunda 
den princip, som jägmästare AMILON omnämnde, vara riktig, nämligen att man 
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skall avverka det som nödvändigt behöver avverkas under den närmaste tiden 
och försöka att samtidigt få en lämplig åldersklassfördelning och detta på 
grundvalen av en fullständig och noggrant upprättad beståndsbeskrivning. 

Jägmästare Holmgren: Jag hade verkligen väntat att här få höra något 

nytt av överjägmästare WELANDER, men det här föredraget har mera varit en 
repetition av vad jag förut sett publicerat rörande dessa saker. Men vad jag 
framför allt i överjägmästare WELANDERS anförande saknar är något positivt. 
Det duger icke att bara draga upp generella riktlinjer och säga, att man skall 
sköta skogen efter förhandenvarande omständigheter, utan man måste ha 
något att taga i; det är nödvändigt. Det är ej nog med att som inledaren 
gjort riva ned allt gammalt, man bör ha rätt att fordra av den som gör sä, 
att han sätter något annat i stället, något som är bättre än det gamla. Här 
är icke fråga om att syssla med en del teoretiska spekulationer utan att driva 
en ekonomisk hantering, och då skulle jag som jägmästare vilja veta, vad jag 
skall göra, och därför behöves något påtagligt. En åldersstatistik är ju bra 
att ha för bedömande av avverkningsbeloppets storlek, men den bör göras 
riktig. Men detta är ej det enda; man bör veta hur länge den gamla skogen 

utan större ekonomisk förlust kan överhållas. Utredning av denna fråga har 
ej föreslagits. Jag skulle t. ex. för min del vilja säga, att om jag skulle få 
sköta mitt revir eller vissa skogar så, som jag skulle anse rätt, så skulle jag 

avskilja all den gamla övermogna skogen. Jag will för tillfället icke definiera 
begreppet övermogen skog, utan säger endast, att jag skulle avskilja detta 
skogskapital, som för länge sedan ur ekonomisk synpunkt bort avverkas. Detta 
ville jag sköta om på ett särskilt sätt, eller, som en föregående talare uttryckte 
sig, exploatera det. Jag ville exploatera det så, att jag därpå kunde förtjäna 
de mesta penningarna. Därvid tror jag det skulle vara bra, om man bestämde 
sig för att taga hänsyn till sådana faktorer som flottledens flottningskapacitet, 
tillgång på arbetskraft, möjlighet att avsätta större virkeskvantitet utan att 
priserna sjunka m. m. På kännedom om dessa och förut anförda omständig- 
heter bör längden av denna exploateringsperiod grunda sig. Men det är icke 
nog härmed, utan jag skall också se till, att en stor del av de penningar, 
som jag erhåller genom exploateringen, kommer marken till godo, så att jag 
under det år, den överåriga skogen avverkas, kan göra de grundförbättringar, 
som behöva att göras. Då tror jag, att man kommer in på en något så när 
riktig linje i denna del. 

Nu är det ju så, att vad mellersta Sverige beträffar, skogen på många 
ställen är oväxtlig, torkande och oerhört gammal, så att staten förlorar ofant- 

ligt därigenom, att man icke forcerar avverkningen. 

Det säges, att det är intet som hindrar, att man i utsyningsförslagen före- 
slår vilket belopp, som hör tagas ut, men det är andra hinder, som här- 
för möta. Det är arbetskraft, som fattas, för att jag skall kunna taga ut 
de ifrågasatta beloppen. Det är där skon nog i många fall klämmer, och 
jag tror, att så även är förhållandet inom mellersta Sverige. Vi ha icke till- 
räckligt med folk, det finnes icke tillräckligt med biträden, det finnes icke 
utbildat folk. Vi ha för stora revir, för mycket att sköta. Därför tror jag 
att för att en förbättrad vård av statens skogar skall komma till stånd, det 
är alldeles nödvändigt, att revir delas, och att vi få mera folk och mera pen- 
ningar för att sköta dessa skogar. Sålunda är det ej endast en fråga om 
hushållningsplaner. s 
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Överjägmästare Welander: Man synes på mig ställa större fordringar än 
skäligt är Den siste talaren väntade att få höra något positivt, och då skulle 
väl det uteblivna positiva bestå i vad han närmare utvecklade, nämligen att 
den mest överåriga skogen bör i första hand avverkas samt att det kräves 
mera personal och ökade medel till skogsvårdsarbeten. Men nu har jag ju 
här fordrat som en grundval för en avverkningsplan icke blott uppgift om 
den mest överåriga skogen utan fullständiga uppgifter om såväl kubikmassor 
som arealer för alla åldersklasser och därjämte möjligast noggranna uppgifter 
om tillväxt, skador m. m. för de olika bestånden, således i själva verket myc- 
ket mera positivt än jägmästare HOLMGREN anförde. Byråchefen ÖRTENBLAD 
ansåg också, att jag varit övervägande negativ, men diskussionsämnet var ju: 
» Enligt vilka grunder bör en avverkningsberäkning upprättas?» och dessa grunder 
har jag tydligt angivit. Jag vågar tro, att jag har rätt att begränsa mig till 
det ämne, som blivit uppställt. Vi få väl icke utbreda oss över skogsförvalt- 
ningens hela område. Att det fordras mer personal och ökade anslag vet jag 
väl, men det hör icke till ämnet i dag. Skola vi kunna reglera avverkningen fordras 

först och främst, att en noggrann statistisk undersökning kommer till stånd, 
gärna med så vackra grafiska bilder, som byråchefen HERMELIN här visat oss. 
Detta skall vara ledningen, men man får icke uppställa sådana anspråk som 
nyss gjordes: giv något att ta i», »säg mig vilken realisationstid som skall 
beräknas» o. s. v., ty avverkningstiden för den gamla skogen kan icke an- 
givas schablonmässigt, det beror på skogens beskaffenhet, avsättningsförhållan- 

den, flottleder och dylikt, och jag har vidare skarpt betonat, att man måste 
taga hänsyn icke endast till en enda skog utan också till övriga skogar inom ett 
revir eller annan större skogsförvaltning. För övrigt är det min tro, att om 

vi få sådana noggranna uppgifter rörande våra skogar, jag här förordat, så 
kommer nog det ena att följa efter det andra. De påvisade faktiska förhål- 
landena komma då att framtvinga en förändring även av personal, behövliga 
anslag m. m., och jag tror, att om domänstyrelsen hade haft en sådan statistik, 

så skulle den kunnat föra ett helt annat språk gent emot riksdag och rege- 
ring än som nu är möjligt i fråga om revirreglering m. m., och med ett sådant 
material och en därefter planlagd avverkningspolitik hade domänstyrelsen och 
särskilt dess chef kunnat sakligt tillbakavisa en hel del av de anmärkningar, 
som framkomma i tal och skrift från mer eller mindre vederhäftiga kritici. 

Byråchefen ÖRTENBLAD talade om ett samtal, som vishaft för några år 
sedan, och finner riktigt, både vad han och jag då sade. Men jag ber att få 
erinra om ett tillfälle för blott ett halft år sedan, då dessa avverkningsplaner 
voro på tal. Då anförde jag, att det icke går att göra upp en avdelnings- 
plan för en skog blott efter dess tillstånd, utan att man också tager hänsyn 
till övriga skogar för att få en planläggning i stort för ett revir. Detta fann 
byråchefen ÖRTENBLAD då vara riktigt, men icke nu. Däremot uppträdde en 
annan byråchef, HERMELIN, mot mig i denna punkt vid åsyftade tillfälle. 

Byråchefen HERMELIN anförde, att dessa svarta staplar icke äro ett rätt 
uttryck för de förhållanden, som i allmänhet råda i Norrland. Jag will 
då säga, att statistiken för de skogar jag här visat grundar sig på taxatorer- 
nas borrning av provträd, men jag är synnerligen glad över att förhållandena 
äro bättre på andra håll, och just därför kunna vi forcera avverkningarna på 
de sämsta skogarna. Men med avseende på de staplar byråchefen Hermelin 
visat, kan jag icke finna annat än att de överensstämma ganska bra med mina, 
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även om de äro olika till färgen. Jag tror också som byråchefen, att man 
icke alltid kan med blotta ögat läsa årsringarna, men i mellersta Norrlands 
distrikt har detta avhjälpts därigenom, att förstoringsglas anskaffats åt taxa- 

torerna. Den stora fördelen med mina staplar är, att jag vet, huru många 

kbm. som t. ex. äro 300 år eller däröver — sålunda träd som en gång voro 
samtidiga med Gustaf II Adolf — men jag tillåter mig som skogstjänsteman 
säga, att vi ha ansvar för skogshushållningen var och en så långt som på oss 
beror, men då böra vi också ha rätt att fordra att få tillfredsställande upp- 

gifter om skogarna. 
Jägmästare AMILON säger, att det icke är omloppstiden, vi behöva känna, 

utan realisationstiden. Ja, det är realisationstiden, som jag särskilt framhållit, 
men för att få reda på realisationstiden, måste jag veta, huru mycket som 
skall realiseras, och det är därvid icke nog med att känna endast den mest 
övermogna skogen utan även den övriga gamla utvuxna skogen, så att icke 
även denna överhålles så länge, att denna också hinner bli i hög grad över- 
årig och förstörd av rötor och avtorkning. Det är en planläggning av all 
gammal skog, som behöves. Således menar jag, att man måste först ha reda 
på den ålder, när skogen skall anses vara gammal och mogen. Härigenom 
erhålles uppgift om det avverkningsmogna förrådet, varefter lämplig realisa- 

tionstid bestämmes alltefter dess beskaffenhet. 
Jag har läst planerna för Stensele noggrant. Men det är icke bara fråga 

om att taga ut förrådet på den och den tiden utan frågan gäller också, huru 
detta tages ut. Avverkningen bör utföras så, att återväxten tryggas. Avverk- 
ningsbeloppet är bestämt till visst belopp för indelningsperioden att huvud- 
sakligen uttagas genom blädning, varigenom den mest skadade och övermogna 
skogen skulle få stå kvar i 25, 30 år, men det är samtidigt föreskrivet, att 

det åligger jägmästaren att se till att denna mest övermogna och avtorkade 
skog fullständigt tillgodogöres inom 20 år. Det betyder, att han är ansvarig 
för denna sak. Men dessa träd torka icke grupp- eller hyggesvis, utan de stå här 
och där, varför deras uttagande icke kan ske i form av ordnad föryngrings- 
avverkning. På detta sätt kommer föryngringen att i verkligheten uppskjutas 
i ännu 20 år. Jag anser nödvändigt, att föreskrifter givas om föryngrings- 
huggningar för erhållande av återväxt. Denna återväxt behöver icke nödvän- 
digt ske genom kulturer, utan få vi endast hyggen, kan det ofta bliva en till- 

fredsställande återväxt. 

Lektor Jonson: Då såsom av flera talare förut påpekats något positivt för- 
slag ej alls föreligger från inledarens sida, kunde det måhända vara olämpligt 
att förlänga diskussionen, men då föredragshållaren har gjort mig äran om- 
nämna den avverkningsberäkningsformel, som jag för några år sedan ställde upp, 
skall jag be att få lämna några uppgifter. Han synes nämligen antingen icke 
läst uppsatsen eller också läst den på ett sätt, som påminner om, hur en viss 
herre läser bibeln. Alla reservationer mot schablonmässig avverkningsberäk- 
ning, som jag i uppsatsen i fråga framlagt, synes nämligen inledaren i fråga 
alldeles ha förbisett. 

Grunden till en noggrann beräkning över våra skogars rätta behandling 
ligger otvivelaktigt i kännedomen, hur vår skog är sammansatt. Vi behöva 
en statistik på skogsarealen, samt en förrådsstatistik för att veta, huru för- 
rådet är fördelat på olika trädslag och åldersklasser, varvid noggrannare statistik 
behöves under sådana områden, där förhållandena möjliggöra en intensivare 

41 — Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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skogsskötsel. Att nu i fråga om stora vidder i Norrland, där så mycket fin- 
nes att göra, gå in i smådetaljer och redogöra för virkesförrådets fördelning 
på t. ex. 5 å 10 tjuguårsklasserna, det torde, om man vill hinna fram till ett 
resultat, vara omöjligt beträffande större delen bestånd av olikåldrig skog. Därför 
syntes mig nödvändigt att tills vidare åstadkomma en förenklad redovisning, 
som med tiden skulle kunna ersättas av en mera intensiv uppdelning, men 
som för lång tid borde ha en uppgift att fylla. Detta kunde ske därigenom, 
att virket fördelades icke på 20-åriga åldersklasser utan på följande mogen- 
hetsklasser: utvecklingsbar skog, avverkningsmogen skog, övermogen och skadad 
skog. Överjägmästare WELANDER har påstått, att det endast var fråga om två 
klasser, vilket han ansåg för litet, men är ju hans uppgift i denna punkt fel- 
aktig. En sådan uppdelning verkar för erkänt överåriga skogar mera åskåd- 
lig än den av honom föreslagna i 20-åriga åldersklasser. Vi ha nämligen 
träd och bestånd på 200 år, som visa bättre tillväxt än andra göra vid 100 
år, medan inledarens förordande av åldersstatistiken utgår ifrån, att äldre 
skog alltid måste vara sämre än yngre. Noggrann åldersstatistik är ju utmärkt 
att ha, men endast så länge åldern håller sig inom vissa gränser. Beträffande 
träd av mycket hög ålder, måste däremot gälla, att deras individuella utseende, 
barrikedom, årsringbredd, kronans friskhet o. s. v. säger mera om lämplig- 

heten av deras kvarhållande än om man endast vet, att träden äro, låt oss 

säga, 150 eller 200 år gamla. Det förordade sättet att vid taxeringen uppdela 

träden i mogenhetsklasser har redan kompletterats med en av mig föreslagen 
avverkningsberäkningsformel, som uppställts så, att man med kännedom om 
den utvecklingsbara, den avverkningsmogna och övermogna virkesmassan skulle 

kunna bedöma, huru stor del av en skogs virkesförråd skulle kunna uttagas, 
utan att dess jämviktsläge rubbades. Med tanke på, att denna avverkningsformel 

så gott som aldrig skulle komma till användning under normala förhållanden, 
har emellertid en teknisk detalj kommit till, som strängare drabbar förekomst 
av gammal skog och påskyndar avverkningen av densamma. Samtidigt har 
jag emellertid flerstädes skarpt påpekat, att varje sådan formel är att betrakta 
som ett stöd, men icke som en lag att ovillkorligt följa. På överjägmästare- 
mötet var den frågan föremål för överläggning, huruvida en avverkningsformel 
var Önskvärd, och har sedan varje skogstaxator haft tillfälle att yttra sig i 
frågan, och ha alla tydligt sagt ifrån: vi anse, att en avverkningsberäknings- 
formel icke kan och får komma till användning i alla möjliga fall. Men de 
flesta säga samtidigt: en formel utgör ett synnerligen gott stöd, emedan den 
på sätt och vis i koncentrerad form utgör en fingervisning, 1 vilken riktning 
de ledande myndigheterna anse, att avverkningspolitiken bör bedrivas. Man 
kan uppställa olika sådana fingervisningar, och jag är fullt på det klara med, 
att en kategorisk sådan aldrig bör komma i fråga, men å andra sidan är jag 
av den uppfattningen, att det skulle vara att gå alldeles för långt, om man 
skulle vilja helt och hållet slopa det direktiv, som ligger i en anvisad god 
beräkningsmetod, ty därigenom skulle man riskera synnerligen hastiga om- 
kastningar, vilka oftast 1 skogsbruket äro av ondo. Visserligen finnas ju fall, 
då en stark omläggning av avverkningspolitiken bör genomföras, och överjäg- 

mästare WELANDER har med statistik för ett par skogar sökt visa, att förhållan- 
dena där just äro sådana, att en stark omläggning vore av behovet påkallad. 

Den statistik, som förebragts rörande den övermogna skogen, är emellertid 
i åtskilligt missvisande. Vi ha på många trakter övermogen skog av sådana 
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dimensioner, att man icke kan taga ut den. Det är sålunda icke nog med, 
att man vid taxeringen påvisar, att skogen är övermogen eller överårig, utan 
det bör också utredas, om vi ha möjlighet att taga ut allt det överåriga. 
Många gånger kalkyleras fel i avverkningsberäkningen på den grund, att man 
icke iakttager detta. Man kan ha ganska goda förhållanden på somliga ställen, 
men på andra skiften av en och samma skog, måste man ofta lämna de kle- 
nare dimensionerna kvar, vilka dimensioner ofta utgöra en betydlig del av 
virkesmassan. Ur egen praktik kan jag anföra, huru som å viss skog endast 
30 & av den erkänt övermogna skogen visade sig ekonomiskt möjlig att 
med nu rådande virkespris uttaga. 

Många av de välvisa råd, som framkommit, huru staten skall sköta sina 

överåriga skogar, gå därför icke att fullfölja 1 verkligheten. Det är emellertid 
otvivelaktigt en teknisk fråga av stor betydelse, huru man skall uppställa en 
lämplig statistik över skogarnas tillstånd. Jag håller dock före, att man 
genom den metod, som domänstyrelsen slagit in på, nämligen uppdelandet av 
skogen i nyssnämnda tre mogenhetsklasser med närmare redogörelse för dimen- 
sionerna och tillväxten i varje mogenhetsklass, har skapat möjlighet att på mycket 

tillfredsställande sätt få överblick över de åtgärder, som närmast behöva komma 
i fråga. Givet är att i den mån, man genom avverkning får Norrlandssko- 
garna i mera tillfredsställande skick, så böra också mera noggranna inven- 
teringsmetoder där införas på samma sätt, som för södra delarna av landet 

sedan länge praktiserats. Att nu nedlägga stora kostnader för skogsindelning 
utan att motsvarande nytta kan påvisas, strider mot förståndig ekonomi. 

Byråchefen Örtenblad: Med avseende på det samtal, som här omnämnts, 
vill jag endast säga, att givetvis min ståndpunkt är den, att jag önskar be- 
ståndsbeskrivningar och avverkningsberäkningar på distrikten. Ett utsynings- 
förslag måste avse att enligt skogsvårdens fordringar år för år ordna avverk- 
ningen, varvid det kan förekomma, att avverkningsbeloppet efter förhållandena 

måste ökas eller minskas. 
Överjägmästare Welander: Få vi använda avverkningsformeln så, att det 

genom formeln erhållna beloppet ändras allt efter skogens tillstånd, då må 
denna formel gärna existera för mig. Den har i så fall ingen praktisk bety- 
delse, men då tycker jag å andra sidan, att vi kunna undvara formeln och 
låta förhållandena vara omedelbart avgörande. I övrigt finner jag det beklagligt, 

att lektor JONSON synes utgå ifrån att en mycket extensiv skogsskötsel är regel 
i Norrland. Så är dock icke fallet. Även där kan man på stora områden 
få avsättning för pappersved och smärre timmerdimensioner, så att det är 
möjligt att på ett tillfredsställande sätt sköta skogen på flertalet revir. När 
man skall uppgöra generella grunder för skogsskötseln, bör man för övrigt 
icke utgå från de sämsta utan från de bättre förhållandena, helst som möjlig- 
heterna för en rationell vård av de nu extensivt skötta kronoparkerna allt- 
jämt ökas i Norrland. Nu tycks Skogsinstitutet syssla endast med övnings- 
skogar, som hava synnerligen dåliga avsättningsförhållanden. Jag skulle vilja 

tillråda dem, som anordna dessa praktiska övningar, att skogshögskolan även 
får sig anvisade sådana skogar, där en fullt ordnad skogsskötsel kan tillämpas, 
varigenom synen på föreliggande frågor kanske skulle bliva gynnsammare, vad 
de norrländska distrikten angår. 

Lektor JoNSoN utgick därifrån, att det bör vara tillräckligt, om skogen in- 
delas i tre mogenhetsklasser, och att det blir för dyrt att verkställa en nog- 
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grannare uppskattning. Detsynes mig vara ganska förmätet att vilja bestämma, 
vad staten kan ha råd till. Om det varit jordbruksministern, som uttalat 
något sådant, så hade jag kunnat respektera det. Frågan är i stället så: 
Huru skola uppskattningar och undersökningar om skogarnas tillstånd utföras 

för att vara tillräckligt vägledande för en planmässigt ordnad skogsskötsel? 

Och då får vederbörande statsmakt giva de medel, som äro behövliga. 
Lektor JONSON säger, att en indelning av skogen i åldersklasser är sämre 

än den av honom förordade indelningen i tre mogenhetsklasser. Det synes 
mig dock vara uppenbart, att då jag har en fullständig kännedom om skogens 
åldrar och därjämte dess beskaffenhet, så har jag också större möjligheter att 
avpassa avverkningarna efter skogstillståndet än med en blott efter trädens 
yttre beskaffenhet klassifiering av träden i tre klasser. 

Sedan är det en annan sak, som synes mig ganska vådlig. Lektor JONSON 
och domänstyrelsen vilja överlämna åt förrättningsmannen att vid taxeringen 
bestämma, vad som är avverkningsmogen och övermogen skog, utan ledning 

av objektiva undersökningar om trädens ålder. Huru skall man kunna giva 
förrättningsmannen anvisningar härom, så att han tillämpar dessa på ett riktigt 
sätt, utan att man blir prisgiven åt hans misstag eller subjektiva omdöme. Vi 
hava nyss sett exempel på vart detta kan leda, då t. o. m. 300-årig skog i 
Stensele icke räknats som överårig? Jag förmodar, att det åt eleverna lämnas 
en mycket ingående undervisning, huru klassificeringen skall verkställas. Men 
jag skulle ännu en gång vilja fråga: huru skall denna undervisning om klassi- 
ficeringen kunna meddelas åt förrättningsmännen? 

Lektor Jonson: Gent emot herr WELANDER vill jag påpeka, att mitt förra 
resonemang gick ut på att en stor del av de staplar, som vi sågo utpric- 
kade som övermogen skog, jämväl betecknade undermålig skog. Det var 
just felet i det äldre taxationsförfarandet, att man vid taxeringen endast tog 
med den avverkningsbara skogen. Jag har däremot aldrig påyrkat annat, än 
att alla dimensioner för framtiden skulle ingå 1 uppskattningen. 

Sedan frågade överjägmästare WELANDER: huru kan en förrättningsman se, om 
träden äro övermogna eller endast mogna? Jag skulle å min sida vilja fråga: 
huru kan en överjägmästare inne på sin expedition av papperen bedöma, vilka 

träd eller bestånd som med nödtvång måste avverkas? Jag håller före, att 
förrättningsmannen, när han har träden framför ögonen, i de flesta fall har 

lättare än överjägmästaren att taga reda på detta. Att det kan uppstå grän- 
ser mellan utvecklingsbar och avverkningsmogen skog, vilka icke äro så lätta 
att bestämt angiva, är tydligt, men att den klassificeringsmetod, som jag för- 
ordat, och som ett par år använts, är överlägsen en uteslutande åldersstatistik 
håller jag för ostridigt. Överjägmästare WELANDER framhöll, att man dessutom 
borde anteckna skador å skogen, men möjlighet härtill finnes ju redan i den 
använda klassificeringsmetoden. Han påstod också, att om man har beståndet 
uppdelat på dessa tre klasser, så skulle det för revirförvaltaren vara svårt att 

tillämpa en sådan indelning, så att han icke vid stämplingen bleve missledd 
af taxatorn. Det är naturligtvis aldrig meningen, att revirförvaltaren eller stäm- 
pelförrättaren skall stämpla endast de träd, som utprickats som avverknings- 

mogna eller övermogna, men om vid taxeringen samtidigt lämnas upplysning 

om, att här finnes 90 2 öfvermogen och 10 2 mogen skog, så är detta 
naturligtvis en betydligt skarpare fingervisning för revirförvaltaren att ha ögo- 
nen riktade på just detta bestånd, när avverkningsförslag skall göras, än om 
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han endast har att tillgå en indelning i åldersklasser. Stämpla kan han sedan 

göra, som han själv vill, och behöver ej en vid taxeringen gjord klassindelning 

av träden det ringaste påverka stämplingsförrättaren. 

Jag kan sålunda fortfarande icke gå med på de synpunkter, som överjägmästare 

WELANDER sökt göra gällande angående åldersklassernas betydelse i Norrland, 

men som detta är en fråga, som vi båda väl diskuterat oss emellan sina tio 

gånger, anser jag det vara föga skäl att här fortsätta. 

Slutligen yttrade WELANDER sin förvåning över att jag, såsom icke varande 

jordbruksminister, vågade yttra mig om de kostnader, som av staten skulle 

kunna nedläggas för skogsindelningsändamål. För att icke överjägmästare 

WELANDER skall anse mitt uppträdande alltför förmätet, vill jag endast nämna, 

att jag av jordbruksministern blivit anmodad att yttra mig i denna fråga. 

Jägmästare Carlgren: Diskussionen har rört sig dels om normalförrådsfor- 

melns berättigande i allmänhet, dels om dess tillämplighet å de norrländska 

kronoparkerna. Överjägmästare WELANDER har klart uppvisat dess otillfreds- 

ställande verkningar på kronoparkerna. Det må då tillåtas mig att erinra 

de närvarande, att å stora arealer enskilda skogar uttages avverkningsbeloppet 

enligt samma normalförrådsformel. Dessa skogar, som stå under utsynings- 

tvång och statens kontroll, utgöras av samtliga enskilda skogar i Lappmarken 

och av spridda men icke obetydliga arealer inom Norr- och Västerbottens 

läns kustland, Ångermanland o. s. v. Tillståndet å dessa skogar är vad för- 

delningen av åldersklasserna beträffar ingalunda bättre än det nyss skildrade 
å kronoparkerna. — Det har av byråchefen ÖRTENBLAD framhållits, att do- 
mänstyrelsens föreskrifter gåve möjlighet att genom procentförhöjning av det 

s. k. normala årshygget öka avverkningsbeloppen i önskvärd grad. Jag skall 

anhålla att få anföra ett par siffror, som visa i vilken ringa utsträckning sådan 
procentförhöjning förekommer å enskildas skogar. I Luleå distrikt ha av över- 

jägmästaren fastställts procentförhöjningar, varierande mellan 20 och 50 & å 

endast 5 resp. 12 2 av arealen hemmansskogar, som under åren 1912 och 1913 

nyuppskattades. I Umeå distrikt uppgår under åren 1911—1913 förhöjningen i 
genomsnitt endast till z2 2; (eventuellt högst 20) av summan beräknade normala 

årsavverkningar å nyuppskattade hemmansskogar. Det är tydligt, att dessa små 
procentförhöjningar icke äro ägnade att upphäva de för dessa skogar ödesdigra 
verkningarna av en avverkningsberäkning, som vilar på omloppstid. En omstän- 
dighet, som måste förvåna, är, att från ledande håll inom skogsstaten i dag 
intet har sagts om den större eller mindre lämpligheten att resolut bestämma 
sig för en allmän realisationstid av det övermogna virkesförrådet i Norrlands 
skogar. Det enda positiva förslag, som mig veterligen i den vägen framkom- 
mit, är Svenska Trävaruexportföreningens, som bygger på en 40-årig realisa- 
tionstid så, att den hårt skadade skogen beräknas bli uttagen under de första 
10 åren, den 250-åriga och äldre på 20 år, den 200—250-åriga på 30 år 
och den 150—200-åriga på 40. Detta program har domänstyrelsen betecknat 
såsom ett rovhuggningens program. Det kan ha sitt intresse att jämföra den 

nuvarande domänstyrelsens ståndpunkt med den, samma myndighet intog i 
början av 1890talet. I upplysningar givna till det riksdagsutskott, som år 
1894 behandlade en motion i Första kammaren av landshövding TREFFENBERG 

om utsyningslagens slopande, omtalar domänstyrelsen, att den utfärdat följande 
föreskrifter till efterrättelse vid jägmästarnas utsyningsförrättningar å de enskilda 
skogarna i Lappmarken: 
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1:0 alla skadade träd, vilkas utdrivning lönar sig, uttagas inom tid ej över- 
stigande 10 år; 

2:0 Övriga timmerträd, hållande minst 31 cm. vid brösthöjd, samt under- 
tryckt skog jämväl av mindre dimensioner må avverkas inom en tid ej under- 
stigande 40 år; 

3:0 om denna tid av 40 år skulle i följd av skogens ålder visa sig för 
lång må beredningshuggning av övermogen skog ske dock först efter överjäg- 
mästarens bestämmande. 

Det råder en anmärkningsvärd överensstämmelse mellan dessa domänstyrel- 
sens föreskrifter av 1894 och Trävaruexportföreningens förslag av 1914, i 
synnerhet då man i betraktande av de nutida långt bättre avsättningsförhål- 
landena och den förändring uppfattningen om skogens mognadsålder under- 
gått på dessa 20 år. Byråchefen ÖRTENBLAD betecknade nyss normalförråds- 
formelns tillämpning såsom en för sin tid både radikal och naturlig utveckling 
av domänstyrelsens avverkningspolitik. Inför den beskaffenhet och samman- 
sättning, som utmärka de norrländska skogarna, synes mig denna utvecklings- 
gång hava varit den naturliga; ett fasthållande av huvudprincipen i 1894 års 
föreskrifter om realisationstid men en modärnisering av detaljbestämmelserna. 

Byråchefen Hermelin: Det har talats om 1894 års cirkulär rörande av- 
verkningen å enskilda skogar med utsyningsrätt 1 Norrland. Om jag ej miss- 
minner mig, var det icke år 1894 utan 1890' som ifrågavarande cirkulär ut- 

färdades, och då jag under en del år haft tillfälle iakttaga, huru detsamma 
tillämpades, tror jag mig kunna uttala mig om huru dessa, för c:a 25 år sedan 
utfärdade föreskrifter verkade. 

Jämlikt nämnda cirkulär, som syntes jägmästare CARLGREN så tilltalande, att 

dess bestämmelser i stort sett borde återupptagas, skulle de enskildas skogar 

med utsyningsrätt i Norrland taxeras — vilket därförut icke varit vanligt — var- 
efter viss avverkningsberäkning skulle uppgöras. <Cirkulärets bestämmelser, att 

skadad och undertryckt skog skulle avverkas inom de närmaste 10 åren och 
återstående uppskattade skogsförråd därefter fördelas till avverkning enligt vissa 
bestämda grunder, ledde inom några orter till i det närmaste skövling av hem- 
mansskogarna, 1 det att vid taxeringen vissa förrättningsmän ansåge huvud- 
parten av virkesförrådet vara undertryckt på grund av dess jämförelsevis ringa 
tillväxt. Förhållandena kunde 1 anledning härav gestalta sig på sådant sätt, 
att a ett hemman den årliga avverkningen under de första 10 åren exempel- 
vis bestämdes till 500 å 600 träd, under det att årliga avverkningen därefter 
bleve allenast ett eller annat 10-tal träd, ett belopp, som emellanåt ej ens 

motsvarade det årliga husbehovet. Skulle dessa föreskrifter, på sätt de inom 
vissa orter tillämpades, fått vara gällande oförändrade längre tid, hade säker- 
ligen ett ej ringa antal hemmansskogar blivit helt berövade sina skogsförråd, 
och hemmansbruket sålunda under lång tid blivit utan det stöd av skogen, 
vilket varit huvudsakliga avsikten med de norrländska hemmanens tilldelande 
av stora skogsanslag samt utgjort skälet till att berörda skogars disposition 

begränsats genom särskilda skogslagar. Lyckligtvis föreskrevs emellertid efter 
några år vissa lämpliga ändringar 1 omförmälda bestämmelser. 

Med anledning av vad här anmärkts i fråga därom, att jämlikt domänsty- 
relsens gällande föreskrifter förhöjning 1 de enligt normalförrådsformeln be- 

! K. domänstyrelsens cirkulärskrivelse den 20 januari 1890 till vederbörande skogstjänste- 
män i Västerbottens och Norrbottens distrikt. TUE 
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räknade avverkningsbeloppen för hemmansskogarna medgivits i vissa fall, under 
det att däremot i andra, där det kunnat vara lika behövligt och med hänsyn 
till skogens tillstånd nödvändigt, inga förhöjningar bestämts, vill jag erinra 
därom, att, där avverkningsplaner inkommit till domänstyrelsen för fastställelse, 

dessa förhållanden alltid prövats med särskild omsorg, och har oftast med- 
givits förhöjning, ej sällan uppgående till 40 å 100 2 över det enligt nyss- 
nämnda formel beräknade avverkningsbeloppet, stundom därutöver ända upp 
till 130 &. Jag har emellertid mer än en gång iakttagit, att herrar jäg- 
mästare varit enligt min mening väl så njugga att bestämma eller föreslå så- 
dana förhöjningar, synnerligast då det gällt skogar i bondehand, vilkas ägare 
icke haft samma begrepp som trävarubolagen att påyrka ökade avverkningar. 

Där planerna icke inkommit till k. domänstyrelsen för fastställelse — vilket 
ju gäller i fråga om huvudparten av desamma — har ändring häruti emeller- 
tid icke kunnat ske så framt besvär ej anförts. 

Hava k. domänstyrelsens föreskrifter i dessa avseenden emellertid icke rätt 
tillämpats, utgör sådant förhållande icke skäl till anmärkning emot desamma 
i och för sig. Formler för avverkningsbeloppets beräknande böra givetvis icke 
utan vidare, okritiskt tillämpas, utan böra de naturligen i fråga om icke nor- 
mala skogar, användas i huvudsak till ledning för samma belopps bestämmande, 
vilket i övrigt måste ske med hänsyn till skogens tillstånd i varje skilt fall. 

Jägmästare CARLGREN fann det vara egendomligt, att från ledande håll icke 
gåves bestämda föreskrifter rörande under vilken tid den s. k. övermogna 
skogen å lappmarkshemmanen finge avverkas, och framhöll i fråga härom det 
tilltalande i trävaruexportföreningens förslag i sådant avseende. Jag däremot 
förstår icke, huru man rimligen kan begära, att ett bestämt lika antal år härför 
lämpligen skall kunna fixeras för samtliga skogar i Lappmarken med dess dock 
avsevärt skiftande skogsförhållanden. Sådana direkta bestämmelser måste givet- 
vis verka till en schablonmässighet i skötseln, vilken ej gärna kunde försvaras. 

Jägmästare CARLGREN uttryckte ock med starkt betonat ogillande sin förvåning 
över huru k. domänstyrelsen i skrivelse till K. Maj:t kunnat använda ett sådant 

uttryck som »rovhuggning» vid kritik av det nyssnämnda, enligt hans mening, 
så tilltalande förslaget utav trävaruexportföreningen. Ja, jag vill minnas, att 
domänstyrelsen ändrade det ordet, men jag kan icke finna uttrycket olämpligt 
i det sammanhang det uttalats. s 

Överjägmästare Welander: Gent emot lektor Jonson vill jag säga, att jag 
icke endast sitter inne och studerar papperen, utan jag gör också undersök- 
ningar ute i skogen, men vad beräkningsformeln beträffar, bör den natur- 
ligtvis vara sådan, att den kan vara vägledande för den praktiske skogsman- 
nen, i annat fall kan den undvaras. 

Jägmästare Carlgren: Det förefaller mig som om byråchefen HERMELIN, 
då han talade om cirkuläret av 1890, mera uppehållit sig vid tillämpningen 
av detsamma än vid själva principen. 

Även jag känner till, att cirkuläret visade sig fördärvligt i så måtto, att 
skogstjänstemännens tillämpning av detsamma på sina håll ingalunda gick i 
cirkulärets anda. Dess missförhållanden torde dock icke få skyllas på cirku- 
läret, utan fastmer på bristande tillsyn från högre myndighets sida. — Trä- 
varuexportföreningens förslag får icke fattas så, att huggningarna skulle om- 
fatta under första 10-årsperioden endast skadad skog, under den nästa endast 
250-årig och äldre skog o. s. v. I stort har man tänkt sig förslaget verka i 
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den riktningen, i det särskilda fallet skola stämplingarna naturligtvis utföras 
enligt skogsvårdens fordringar. 

Vad ordet »rovhuggning» beträffar, återfinnes det i domänstyrelsens yttrande 
över Trävaruexportföreningens underdåniga skrivelse. Domänstyrelsen har icke 
tvekat att använda det, ehuru föreningen själv såsom villkor för de ökade 
avverkningarna förutsätter vittgående skogsvårdsåtgärder i hittills icke tillämpad 
omfattning. 



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 1915. H. 8—9. 

» Enligt vilka grunder bör en avverkningsberäk- 

ning upprättas?» 

Eftermäle till diskussionen vid Skogsvårdsföreningens årsmöte 1915. 

Av Eric W. RONGE. 

Följande tankar, som på grund av den långt framskridna timmen för 

denna frågas behandling å skogsvårdsmötet först efteråt sett dagens 

ljus, ha närmast föranletts av diskussionen mellan överjägmästare Welan- 

der och jägmästare Jonson angående virkesmaterialets uppdelning vid 

taxering för upprättande av hushållningsplan. Den förra yrkade på upp- 

delning i 20-åriga åldersklasser och den senare i de mera subjektiva 

mogenhetsklasserna »utvecklingsbar», >»mogen» och »övermogen» skog. — 

Jag vill då till en början särskilt pointera ett förhållande, som — åt- 

minstone så länge vi röra oss inom norrländska skogsmarker — för när- 

varande bör sätta sin prägel såväl på taxeringsarbetet i skogen som på vårt 

resonnemang angående metoden för avverkningarnas bestämmande. Och 

detta förhållande är, att vi beträffande våra abnorma Norrlandsskogar 

måste tänka oss den närmaste framtiden såsom en övergångsperiod, 

under vilken vår strävan huvudsakligen går ut på att omföra de ofta 

ytterligt abnorma tillstånden på skogarna till relativt normala. Denna 

övergångsperiod kommer därför med nödvändighet att kännetecknas av 

sina särskilda synpunkter och metoder, vilka icke alls göra anspråk på 

att äga bärighet för framtiden utan tvärtom äro av rent tillfällig natur. 

Den ovannämnda uppdelningen av virkeskapitalet i mogenhetsklasserna 

utvecklingsbar, mogen och övermogen skog, vilka klasser jag för kort- 

hetens ' skull brukar kalla Å-skog, B-skog och C-skog, är just en upp- 

delning av dylik tillfällig natur. Ty det faller av sig självt, att den 

övermogna skogen (C-skogen) i en snar framtid kommer att försvinna 

och därmed den klassen, och i normalskogen utgöres ju egentligen en- 

dast sista årsklassen av »mogen» skog, — resten är icke mogen. Där- 

för kommer denna indelningsgrund att så småningom bli för grov och 

då få lämna plats för de biologiska åldersklasserna, — men det måste 
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erkännas, att den för våra nuvarande skogar — utan överflödiga kost- 

nader — med önskvärd tydlighet utvisar skogens större eller mindre 

abnormitetstillstånd och därmed medger ökade möjligheter för bestäm- 

mande av en lämplig avverkning. 

Vad då däremot åldersklassuppdelningen vid taxering av våra nuva- 

rande Norrlandsskogar beträffar, så skulle jag för herrar mötesdeltagare 

vilja återföra i minnet »de grafiska framställningar över skogstillståndet 

å några allmänna skogar», som överjägmästare Welander framvisade i 

början av sitt inledningsföredrag. Å dessa skogar hade virkesmassorna 

uppdelats i 20-åriga ålderklasser, och de olika klassernas kubikmassor 

voro å tablåerna upplagda som staplar. Litet var måste ha fäst sig 

vid, att det egentligen endast var ez stapel, som i sig ensam inneslöt 

skogens huvudsakliga kubikmassa, — den stapel nämligen, som innehöll 

skog över 150 (1. 160) år. — Visar icke ett sådant resultat, att man 

för virkesförrådet å den skogen valt en indelningsgrund, som så att säga 

fallit nära nog zzom det material, man velat uppdela, eftersom virkes- 

förrådet till sin huvudsakliga del alltfort förblivit odelat? — Det gäller 

under närmast förestående övergångsperiod främst att klarlägga skogens 

större eller mindre abnormitetstillstånd, och därom får jag ett nöjaktigt 

begrepp, först när jag av den gamla skogen avskiljer de virkesmassor, 

de träd, som med nödvändighet måste uttagas snarast möjligt — den 

»övermogna» och för markens produktion hinderliga C-skogen. 

Överjägmästare Welander talade om lämpligheten av att en gång för 

alla jordfästa den gamla normalskogsformeln. Ja, när man tänker på 

det sätt, på vilket den tillämpats och fortfarande ofta tillämpas på skogar, 

vilkas huvudsakliga virkesförråd bestå av övermoget kapital — d. v. s. 

av ett virkesslag, varav ej en enda kubikmeters motsvarighet förefinns i 

normalskogen, och på omloppstidsberäkningarna för dessa överåriga 

virkesmassor samt på de mer eller mindre ur luften tagna procentför- 

höjningarna, -— ja, då hade man nära nog lust att för alltid omintet- 

göra en sådan källa till förargelse, — men dödsstöten komme i så fall 

mera att riktas mot det okritiska sätt, på vilket normalskogsformeln till- 

lämpats, än mot formeln själv. I alla händelser finge vi väl ändå hop- 

pas, att vi en gång bleve berättigade att återuppgräva den stackars 

normalskogsformeln ur mullen, — icke därför att den evigt hägrande 

normalskogens förhållanden voro uppnådda, utan därför att skogarna 

dock blivit tillräckligt normala för att försvara tillämpandet av en ren 

normalskogsformel. 

Emellertid ha vi redan under nuvarande förhållanden Zi! en del an- 

vändning för en normalformel — nämligen beträffande de delar av virkes- 

förrådet, som äga motsvarighet i normalskogen. Man kan därför anse 
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sig berättigad att använda en normalskogsformel för »utvecklingsbar» 

och »mogen»> skog eller kortare sagt för A-skog och avsättningsbar B-skog, 

— men då en formel, som reagerar för den relativa förekomsten av A- 

skog och av B-skog. 

Den »övermogna> skogen eller C-skogen (ned till avsättningsbar dimen- 

sion) bör dock — såsom ett för normalskogsberäkningar fullt främmande 

virkesslag — behandlas helt för sig. Det naturligaste och för skogens 

ekonomi riktigaste är onekligen att endast låta den tanken reglera reali- 

sationshastigheten för C-skogen att riskfria kulturåtgärder kunna hålla 

jämna steg med avverkningarna. 

Fasthålla vi vid denna naturliga och — som man borde tycka — fullt 

självklara tanke, skulle dess praktiska tillämpning för de mindre abnorma 

skogarna helt enkelt bliva den, att all C-skog utan vidare ansloges till 

avverkning under perioden, — under det att för de mest abnorma sko- 

garna C-skogens realiserande utsträcktes till något längre tid än perio- 

dens antal år. — Det har talats om nationalekonomiska risker vid ett 

för hastigt realiserande av statsskogarnas och Lappmarkens anhopade 

förråd av övermogen skog. Det är möjligt, att farhågan är berättigad, 

— ehuru den långt ifrån är bevisad. Att emellertid realisationshastig- 

heten för övermogen skog ytterligare måste avsevärt ökas utöver vad som 

skett under sista åren ligger i alltför öppen dager för att ens behöva motive- 

ras. — En bestämd och fix realisationstid t. ex. 40 år för all C-skog påyrkas 

ofta som ett universalmedel, — men det måste väl ovillkorligen kännas 

motbjudande att i en hushållningsplan föreslå, att endast en del av det 

övermogna kapitalet uttages under perioden, samtidigt som mogen skog 

anvisas till avverkning. Man kan under sådana förhållanden lätt tänka 

sig det fallet, att planens slutsumma avverkning för perioden, anvisad 

från B-skog och C-skog, uppginge till samma eller större belopp än det, 

som hela det nuvarande förrådet av övermoget kapital utgör. Att all 

övermogen skog rimligen bör komma till avverkning, innan något av 

den mogna skogen börjar uttagas, torde väl få betraktas som ett axiom, 

och detta bör åtminstone få sin Zeoretiska tillämpning vid planernas upp- 

rättande. — Praktiken uttager i alla händelser avverkningarna på sitt 

sätt — vanligen ganska oberoende av ett mer eller mindre logiskt reson- 

nemang vid deras bestämmande. 

Följande metod för avverkningarnas beräknande å dessa med över- 

moget kapital belastade skogar har åtminstone den fördelen att vara 

enkel samt logisk och har dessutom visat sig kunna ge mycket tillfreds- 

ställande resultat. 

Om massan av övermogen skog utgör högst en viss procent (tex. 

25 2) eller därunder av skogens hela virkesförråd av A- och avsättnings- 
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bar B- och C-skog, anslås denna övermogna skog utan vidare ceremo- 

nier till avverkning under perioden; å kvarvarande nu 2no0rmalare virkes- 

förråd (avsättningsbar B-skog och A-skog ned till 10 eller 15 cm. vid 

brösthöjd) tillämpas en normalskogsformel. 

För den händelse att skogens förråd av C-skog uppgår till mera än 

ovannämnda procent, anslås till avverkning under perioden så mycket 

därav, som motsvarar denna procent av virkeskapitalet, varefter den åter- 

stående delen av C-skogen jämte B- och A-skogen insättas i normalfor- 

meln. För att emellertid hårdare >straffa> C-skogen — dels för dess 

övermogenhet och dels för att den såsom obehörig här till en del tvingat 

sig i »normalförrådet» — har jag använt koefficienten 5 för densamma 

i den av Tor Jonson framdeducerade och på Strzelecki normalskogsberäk- 

ning grundade formeln: 

= E E 20 2A, FABIO 
20-aårsperiodens avverkning = 20 X — X 

u 

C, betyder alltså här den del av C-skogen, som eventuellt förefinnes 

utöver de som exempel antagna 25 2 av skogens hela virkesförråd (A, 

= A-skog ned till 10 eller 13 cm. vid brösthöjd). 

Huvudprincipen i ovanstående avverkningsberäkning är således att 

övermogen skog intill en viss procent (»realisationsprocent») av hela vir- 

keskapitalet på skogen utan vidare anslås till avverkning under perioden, 

och sedan virkesförrådet sålunda — genom avskiljande av denna dess 

sämsta del — gjorts normalare än förut, tillämpas normalskogssynpunk- 

ter på kvarvarande massan av mogen och utvecklingsbar skog. 

Utan att här närmare vilja ingå på att diskutera metoden vill jag 

blott framhålla, att man genom att lyckligt bestämma en dylik »realisa- 

tionsprocent» för den övermogna skogen, gällande för en viss trakt, 

erhåller en regulator på avverkningarnas storlek, som är bättre och mera 

logisk än någonsin en realisationstid för C-skogen samt därjämte natur- 

ligare, därför att den så att säga håller sig inom periodens ram. Syste- 

met leder slutligen till att hushållningsplanen konsekvent anvisar avverk- 

ningen att uttagas av övermogen skog och — först sedan denna är slut 

— av B-skog. 

Huru skall man då kunna bestämma denna »realisationsprocent»? Ja, 

nog torde vi först kunna komma överens om, att den bör vara betyd- 

ligt enklare att bestämma än tilläggsprocenten till normalskogsformelns 

avverkningsbelopp, sedan denna numera börjat nalkas upp mot de hundra 

procenten. — Ett exempel torde bäst belysa detta. En skog haller 

10,000 kbm.; med 160-årig omloppstid och 70 & förhöjning utöver 

normalskogsformeln erhålles en årlig avverkning av 212 kbm. För att 
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å denna skog erhålla samma avverkningsbelopp med tilllämpande av 

ovannämnda system erfordras en realisationsprocent av endast 23,27 — 

i stället för de 70 procenten härovan.' — Realisationsprocenten bör vara 

olika för olika trakter (revir eller delar därav) och skall försöksvis utrö- 

nas i enlighet med nedanstående resonnemang om kritik av avverkning s- 

beloppen. 

En viktig fördel med systemet, som icke alls kan sägas om förhöj- 

ningsprocenterna, är att övergången till de normala förhållandena på 

skogarna blir jämn och lugn, — i det att realisationsprocenten så små- 

ningom försvinner av sig självt, samtidigt som den övermogna skogen 

försvinner. , Härefter återstår normalskogsformeln ensam — men då 

samtidigt också skogar, som kunna betraktas som åtminstone relativt 

normala. 

Emellertid kan man med fog påstå, att själva frågan om vilken metod, 

som lämpligen användes för avverkningens bestämmande å en skog och 

speciellt å en abnorm skog, är av vida mindre betydelse än den £ri- 

tiska granskning, som förrättningsmannen själv ovillkorligen bör under- 

kasta det resultat, som en mer eller mindre känslig avverkningsberäkning 

lämnat. Innan avverkningsplanen ännu verkligen gör skäl för det vackra 

namnet »hushållningsplan », skall förrättningsmannen, som bäst känner 

förhållandena på skogen ifråga och fördenskull bör vara den härtill bäst 

kompetente, ha visat, att han tänkt planens tanke till slut, — eller med 

andra ord, han skall — på grundval av å skogen gjorda undersökningar 

— ha framdeducerat och i siffror eller grafiska tablåer kunna framlägga 

sin uppfattning om det nöjaktigt förbättrade tillståndet å skogen vid perio- 

dens slut. Ty lika väl som ett företag i allmänhet bedömes efter den 

vinst och de fördelar, som detsamma slutfört beräknas medföra, lika väl 

skall en hushållningsplan bedömas mot denna bakgrund: tillståndet å 

skogen vid periodens slut. 

Som ett belysande exempel bland många skulle jag här i förbigående 

vilja framdraga och kritisera några uppgifter, hämtade ur en av fackman 

upprättad plan, som Kungl. Domänstyrelsen just nyligen fastställt i en- 

lighet med förrättningsmannens förslag för en skog inom Jockmock. Vir- 

kesförrådet var uppdelat i 20-åriga åldersklasser; kubikmassan av skog 

av omloppstidens ålder och därunder (ned till 40 år) utgjorde 18 & av 

hela förrådet och återstoden överårig och skadad skog 82 &. Med hjälp 
av uppgifterna om 20-årsklassernas kubikmassor, en enkel tillväxtberäk- 

! Ett ungefärligt förhållande mellan »realisationsprocent» (q) och »förhöjningsprocent» 

(p) anger nedanstående analogi (omloppstiden betecknad med u): 

q "A 40 

P u—40 
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ning samt föreslagen och godtagen avverkning har jag sedermera kunnat 

approximativt beräkna tillståndet å skogen vid periodens slut; procen- 

tuella fördelningen av detta virkesförråd har under 20-årsperioden så- 

lunda förbättrats: 

Skor avi omloppstrdenskaldertWochkdattönde: Foss CALA 

(ÖVEFALIE SKKOOE I a ör das a STAND FINNS ESR Sr se AA EN: RE SE LISA SINA CA ERA 

Grafiskt upplagt framstår »hushållningen> med önskvärd tydlighet (se 

ri, HN) 

ht Vid pervodens goörsan : å 

Shog av 

omloppstidens (Ölvre a " och Skadad skog 
alder och > i 
darunder 

234 EO 

NE ME pervrodens SÄDR EL 

Fig. I. Kritisk belysning av en hushållningsplans resultat. Procentuell fördelning av g y 8 ST g 

virkesförrådet. 

Då en hushållningsplans första och viktigaste princip ovillkorligen är 

att för perioden föra skogen ett så stort steg som möjligt i riktning mot 

normalare förhållanden — eler för en abnorm skog som denna nöjaktigt 

förändra skogens abnormitetstillstånd, — då kan domen över en plan 

som denna icke bliva annat än en. Planens grundtanke är icke tänkt 

till slut, och »hushållningens» resultat har också blivit detta: förhållandena 

på skogen äro vid periodens slut nära nog lika abnorma som vid dess 

början. 

Härmed kommer jag slutligen in på den för dessa arbeten synnerligen 

viktiga Zillväxtberäkningen. Det är tillväxten, som skall omvandla och 

normalgöra våra skogar, och därför måste också ett särskilt intresse 

ägnas densamma — alltifrån taxeringen därute på marken till den kri- 

tiska granskningen av planens avverkningsbelopp. Och detta är just 

vad som vid taxeringen sker, då virkesförrådet uppdelas i mogenhets- 

klasserna »utvecklingsbar», >»mogen» och »övermogen» skog. >» Tillväxt- 

klasser» skulle man även kunna kalla dem, ett förhållande, som var och 
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en icke kunnat undgå att märka, som bearbetat tillväxtsiffrorna å ett 

provträdsmaterial, uppdelat efter denna grund. 

Men för att erhålla en rättvisande siffra på tillväxten för A-skogen — 

en siffra, som man lugnt kan bygga på vid tillväxtberäkning framåt till 

periodens slut, fordras emellertid, att man icke blott räknar med den 

taxerade delen av den »utvecklingsbara» skogen (A-skog) utan även i 

beräkningen medtager de virkesmassor och den tillväxt av ÅA-skog, som 

ligger 2nder den lägsta brösthöjdsdimension, som medtagits vid taxe- 

ringen. — Om vi för en skog, taxerad ned till den numera brukliga 

gränsen io cm., för enkelhetens skull tänka oss, att träd ned till 10 

cm. vid brösthöjd med ekonomisk fördel kunna avsättas, så utgör ju 

denna 10 cm:s-gräns en ekonomisk gräns för B- och C-skogen, i det att 

allt därunder måste betraktas som dödt kapital. Så är däremot icke 

förhållandet med A-skogen; det som för B- och C-skogen ovan kallats 

»dödt kapital» utgör för A-skogen tvärtom den allra livaktigaste och 

växtkraftigaste delen (med vanligen 6 & tillväxt) av skogens hela vir- 

kesförråd. 

De missvisande följderna av att försumma detta tillväxtförråd klar- 

läggas bäst genom följande exempel. Vi tänka oss en mindre skog, 

som för närvarande består av enbart gammal skog; löpande tillväxten 

utgör nu t. ex. 0,70 kbm. pr hektar produktiv mark. Så införas trakt- 

huggningsmetoder och höga avverkningar, och — låt oss säga — halva 

arealen övergås under de första 30 åren. Under denna tid har tät och 

växtkraftig ungskog uppkommit eller uppdragits på de kallagda ytorna, 

men vid en taxering ned till 10 cm. efter dessa 30 år har kanske en- 

dast en mycket obetydlig del av denna A-skog uppnått dimensionen 

10 cm. Följden härav blir, att taxeringen lämnar till resultat, att skogens 

virkesförråd reducerats till ungefär hälften, och att tillväxten likaledes 

utgör endast hälften av den nuvarande, d. v. s. 0,35 å 0,40 kbm. pr hek- 

tar och år — under det att den i verkligheten helt säkert uppgår till 

ett mångdubbelt belopp. 

Denna ovan skisserade skogshistorik är ju visserligen ett i verklig- 

heten kanske aldrig förekommande ytterlighetsfall, men just den omstän- 

digheten möjliggör för oss att på våra vanliga skogar utfylla en sådan 

ovedersäglig lucka i tillväxtberäkningen. Taxeringen anvisar förefintliga 

virkesförråd av A-skog inom de olika centimeterklasserna 10—15, 15— 

20, 20—25 0. sS. v., och de bearbetade provträden lämna tillväxtpro- 

centerna och därmed de olika tillväxtmassorna inom samma klasser. Om 

man då grafiskt upplägger dessa kubikmassor — dels av förråd, dels av 

tillväxt — med brösthöjdsdimension som x-axel, kan man genom att 

neddraga förråds- och tillväxtkurvorna till o cm. erhålla en god och 
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nöjaktig uppgift om dels kubikmassan av A-skog under 10 cm., dels 

dess tillväxt. Därefter erhålles dels vad jag skulle vilja kalla skogens 

» hushållningskapital>, som alltså utgöres av all A-skog ned till o cm. 

samt av avsättningsbar B- och C-skog, samt dels skogens verkliga till- 

växtsumma, som visserligen är ofta avsevärt högre än den på vanligt 

sätt beräknade men icke desto mindre är rättvisande och den riktigast 

möjliga. På grundval av dessa så erhållna virkesmassor kan sedan en 

verklig hushållningsplan upprättas — tillståndet å skogen vid periodens 

slut kan approximativt beräknas och — planens avverkningsbelopp (rea- 

lisationsprocenten) kritiseras. 

Nu kanske någon invänder, att en dylik metod för erhållande av 

virkesförråd och tillväxt under 10 cm. icke är berättigad, därför att den 

stundom kan vara svår att praktiskt omsätta, och att den är osäker. 

Jag vill då endast svara på följande sätt: om man vet, i vilken riktning 

man har att söka ett rättare och bättre resultat, då är man icke blott 

berättigad utan även skyldig att uttaga ett steg i den riktningen; — men 

dock med aktgivande på att man håller sig på den säkra sidan, d. v. s. 

hellre uttager detta steg något för kort än man riskerar att träffa över 

målet. 

Ett aktgivande på detta försummade tillväxtförråd skulle helt säkert 

i sin mån bidraga till att den gamla, inrotade fördomen om dessa mar- 

kers ringa produktionsförmåga snart finge vika för en ljusare och mera 

verklighetstrogen uppfattning om — framtidens Norrlandsskogar. 
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Avverkningsberäkning. 

Av OSCAR LINDBLAD. 

»Här avverka vi lika mycket, som skogen årligen tillväxer», är ett 

uttryck, som man ej så sällan får höra och då regelbundet med det 

underförstådda eller utsagda tillägget, »så att här hugges det varken för 

mycket eller för litet». Det är också en bland icke fackmän mycket 

utbredd åsikt, att virkeskapitalets årliga tillväxt är det avgörande för stor- 

leken på den avverkning, som bör uttagas. För den åter, som tänker sig 

en smula in i saken, är det tydligt, och har mer än en gång förut fram- 

hållits, att i den överåriga, svagt växande skogen måste avverkas avse- 

värt högre belopp än tillväxten, och åter i unga, kraftigt växande sko- 

gar blott en del av tillväxten för att därigenom giva virkeskapitalet den 

storlek och sammansättning, som ger den högsta uthålliga avkastningen. 

Om man sålunda icke åstadkommer högsta värdeproduktion genom att 

lägga det genom en tillväxtundersökning utrönta virkesbeloppet till grund 

för avverkningen, så uppnår man icke heller någon oklanderlig uthållighet. 

Utom genom avverkningen minskas virkeskapitalet dels genom bortgående 

självgallringsvirke — observera stamantalets hastiga sjunkande även i 

ogallrade bestånd — dels också genom toppar och dylikt, som ofta 

måste kvarlämnas i skogen (givetvis böra dock även dessa inräknas i 

avverkningens belopp). I skogar, som skötas mindre intensivt (dåliga 

avsättningsförhållanden) eller mindre rationellt, blir denna avgång av 

virke större än i andra skogar, varav också följer, att i de förra mindre 

del av tillväxten får avverkas än i de sist nämnda under i övrigt lika 
förhållanden. 

Vi se sålunda, att det blir nödvändigt att göra avverkningen beroende 

av andra faktorer än tillväxten. Det fordras med andra ord en speciell 

avverkningsberäkning, vilket är en helt annan fråga, vida mer delikat 

och invecklad än en tillväxtberäkning rätt och slätt. 

Fordringar på en avverkningsberäkning. 

Vilka fordringar böra vi då ställa på en avverkningsberäkning? Om 

vi på denna fråga svara, att den bör till årlig avverkning anslå så stor 

42. Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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virkesmassa, att högsta möjliga uthålliga avkastning avvinnes skogen, 

så är detta dock ett sådant svar, som omedelbart kräver ett »vad är 

det?» Innebörden i svaret måste med andra ord uppdelas i alla de olika 

element, varav det består, för att sedan varje sak skall kunna behand- 

las för sig. 

En grundläggande fordran på varje avverkningsberäkningsmetod är, 

att den skall gälla i normalskogen. Att beräkna avverkningen i en sådan 

är emellertid ett ganska enkelt problem, vartill en mångfald metoder 

äro fullt användbara, t. o. m. den nyss utdömda tillväxtberäkningen, 

om hänsyn tages till självgallringen. Teoretisk korrekthet i normalskogen 

är sålunda en så elementär fordran att det knappast kan räknas som 

någon särskild merit. Det är först i den verkliga skogen med dess 

större eller mindre oregelbundenheter i virkesförrådets storlek och sam- 

mansättning, det är först där de särskilda metodernas olika värde lägges 

i dagen. 

I en skog, där åldersklasserna äro abnormt fördelade, komma somliga 

perioder att finnas mycket stora avverkningsbara virkesmassor, andra 

perioder åter mycket litet eller kanske ingenting alls. Att utjämna den 

variation i avkastningen, som blir en nödvändig följd av detta förhållande, 

genom att så att säga taga från perioder med hög avkastning och giva 

at perioder med låg, är en av avverkningsberäkningens huvuduppgifter. 

Vi kunna formulera denna andra fordran så, att avverkningsberäkningen 

skall tillgodose rimliga krav på jämnhet i avkastningen. 

Då man genom att verkställa kalkyler för olika avverkningsåldrar tagit 

reda på en viss ålder såsom varande den mest ekonomiska, har man i 

och med detsamma sagt, att det är mindre ekonomisk (d. v. s. förlust- 

bringande i jämförelse med det mest ekonomiska) såväl att avverka skog 

av lägre ålder som att låta skogen stå tills den överskrider den kalky- 

lerade lämpligaste avverkningsåldern.' Att motverka ett sådant sämre 

utnyttjande av markens förmåga av värdealstring blir sålunda en huvud- 

uppgift för avverkningsberäkningen; den bör, med andra ord, taga rimlig 

hänsyn till skogens större eller mindre huggbarhet. 

Till dessa reala fordringar på en avverkningsberäkningsmetod komma 

ytterligare ett par tekniska sådana. 

Metoden bör verka på samma sätt oberoende av, vem som handhar den, 

d. v. s. den bör lämna så litet spelrum som möjligt för subjektiva uppfatt- 

ningar. Att t. ex. bestämma beloppet av såväl slut- som föravverkningar, 

genom att förrättningsmannen i varje särskilt bestånd anger, hur mycket 

+ Detta resonemang avser naturligtvis icke enstaka fall, då tidigare eller senare avverk- 

ning kan vara motiverad. 
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som bör uttagas under perioden, anser jag icke ens förtjäna benämningen 

avverkningsberäkning. 

Detta synes mig vara av så mycket större vikt, som indelningsförrätt- 

ningarna i allmänhet utföras av de yngre skogstjänstemännen (bland 

vilka författaren till denna uppsats räknar sig till de allra yngsta). 

En annan teknisk fordran, som kanske kan synas alltför axiomatisk 

för att omnämnas, är att avverkningen, beräknad för hela skogen, skall 

vara lika med summan av avverkningarna beräknade för skogens olika delar 

(block, skiften, hemmansdelar 0. s. v.); mera härom längre fram. 

Ett önskemål, som dock knappast kan kallas en fordran, är också, att 

metoden ej är för arbetskrävande eller för omständig. Om möjligt bör 

den vara så enkel, att man vid dess användande hela tiden har full inblick 

i metodens sätt att verka. 

Göra vi nu en sammanfattning av dessa fordringar, så äro de: 

1. Teoretisk riktighet i normalskogen. 

2. Lämnande av jämn avkastning. 

3. Hänsyn till huggbarheten. 

4. Objektivitet. 

5. Lika användbarhet för hela skogen och dess olika delar. 

6. Enkelhet. 

Studera vi nu litet närmare dessa krav, så märka vi Snart) att det 

ej är förenligt med logikens lagar att tänka sig en metod, som fullt 

tillgodosåge dem alla. Detta av det skäl, att en del av fordringarna 

stå i strid mot varandra. I samma mån som man tillgodoser jämnheten 

i avkastningen, i samma mån måste man åsidosätta hänsynen till hugg- 

barheten. Och tar man full hänsyn till huggbarheten (= avverkning av 

varje bestånd, då det överskrider gränsen för mogenheten), blir i regeln 

den årliga avkastningen långt ifrån jämn. Därför formulerade jag kraven 

till >rimlig jämnhet»> och »rimlig hänsyn till huggbarheten». Det är 

just här, som den största svårigheten i all avverkningsberäkning ligger, 

och detta så mycket mera, som det icke råder något konstant, i siffror 

uttryckbart förhållande mellan dessa båda krav. För ett helt lands skogar 

och i mindre grad också för större eller mindre geografiska områden 

därav (ex. konsumtionsområden, floddalar) måste man anse jämnheten i 

avkastningen av stor betydelse. För de olika hushållsenheterna åter 

ställer sig saken rätt olika. I den rena (= nätt tilltagna) husbehovs- 

skogen finnes ett mycket starkt krav på jämn avkastning. (I $ 18 av 

1894 års allmänna skogsordning står därför också, att boställshavares 

årliga behov av skogsfång bör så vitt möjligt tillfredsställas, även om 

skogens uppbringande till sin största möjliga avkastning därigenom skulle 

fördröjas.) I sådana skogar, därifrån större delen av virket säljes, kräves 
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icke alls samma jämna avkastning, och i sådana, där en på platsen boende 

arbetarstam saknas, kan man vara ändå mindre beroende av jämn avkast- 

ning och följaktligen äga rättighet att bättre tillgodose huggbarhetens 

krav. För skogar åter, som ej utgöra självständiga hushållsenheter, kan 

stundom jämnhet i avkastningen ej vara något synnerligen eftersträvans- 

värt; om en skogsägare exempelvis i Norrland har dels i kustlandet ett 

ungskogsskifte, dels högre upp i samma floddal ett hemman med orörd 

urskog, så kräves för det hela en viss jämnhet, ej alltid så för de olika 

delarna var för sig; i ett sådant fall torde dock avverkningsberäkningen 

böra göras för de båda delarna tillsammans. — Med hänsyn till den 

osäkerhet, som alltid vidlåder våra beräkningar av lämpligaste avverk- 

ningsålder, måste man dock anse, att en avvikelse på något tiotal år 

från den beräknade åldern ej är av alltför stor betydelse. 

Vårt uttalade önskemål om enkelhet står i ett dylikt motsatsförhål- 

lande till alla övriga fordringar. Ju mindre fordingar man ställer på en 

metod, desto enklare kan den också göras (varav dock ej må dragas 

den slutsatsen, att ju omständigare en metod är, desto mera rätt bör 

den också vara). 

Nu hör jag någon göra den invändningen: >Men avverkningsberäk- 

ningsmetoden bör väl även vara sådan, att den ombildar våra skogar till 

normalskogar.> Och en annan kanske invänder häremot, »att det går 

inte, ty om hundra år skulle vi vilja hava normalskogen annorlunda 

sammansatt». Båda dessa påståenden äro i viss grad riktiga. Även om 

vi aldrig kunna få våra skogar till normalskogar, böra vi ej upphöra att 

alltjämt sträva mot det tillstånd, som vi vid varje tidpunkt anse vara 

det normala. Och varför? Jo, emedan de eljest oförenliga fordringarna 

på jämnhet i avkastningen och hänsyn till huggbarheten alltmer låta för- 

ena sig, ju närmare man kommer normalskogen, i vilken båda två kunna 

fullt tillgodoses. Normalskogens uppnående är sålunda intet mål i och 

för sig utan snarare ett medel att uppfylla fordringarna 2) och 3). I 

de sex elementära! fordringarna, som förut uppställts, ligger innesluten 

en fordran på strävan mot normalskogen, särskilt i den andra av dem. 

Då man i äldre tider t. ex. årligen avverkade 7/,,, av arealen, tog man 

knappast någon hänsyn till huggbarheten, åtminstone mycket liten till 

avkastningens jämnhet, men tog i mycket hög grad hänsyn till normal- 

tillståndets hastiga uppnående samt — en utomordentlig enkelhet i av- 

verkningsberäkningen. 

1 Elementär kallar jag här en sådan fordran, som dels ej låter vidare uppdela sig, dels 

är oberoende av de andra fordringarna, 
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Nuvarande metoder ej tillfredsställande, 

Härmed äro vi inne på nästa fråga: »Huru tillgodose våra nu brukliga 

metoder de fordringar vi här ovan uppställt? Denna fråga ämnar jag 

besvara i största korthet, då dessa metoder under sista åren flera gånger 

varit föremål för kritik i den svenska skogslitteraturen. 

Den metod, som är föreskriven för avverkningens beräknande å all- 

männa skogar, som indelas till trakthuggning eller traktblädning, hänför 

sig till den grupp, vars skogsmatematiska namn är »kombinerade fack- 

verksmetoder» ', och som kännetecknas därav, att skogen indelas i ett 

mindre antal perioder, var och en avsedd att avverkas under flera år, 

och att vid bestämmande av dessa perioder hänsyn tages till både areal 

och virkesförråd. Detta sker som bekant så, att en areal lika med 40 

gånger skogbeväxta marken, delad med växttidens antal år, beräknas 

komma att avverkas under 40 år. Denna areal uppdelas sedan mellan 

1:a och 2:a, perioderna så, att virkesmassan i 1:a per. blir lika med virkes- 

massan plus beräknad tillväxt i 2:a per. Vi se sålunda, att det är på 

arealen metoden först och främst grundar sig; en del av virkesmassan 

kommer med i beräkningen först på slutet, och då endast för att åstad- 

komma en utjämning mellan perioderna. 

Metoden tillgodoser jämnheten i avkastningen i mycket hög grad, 

men tar däremot enligt min mening alltför liten hänsyn till huggbar- 

heten. All areal, som är skogbeväxt, ökar 40-årsytan (och sålunda av- 

verkningen) i samma grad. Sålunda komma 100 hektar beväxta med 

småplantor att öka avverkningen i samma mån som 100 hektar i III. 

aldersklassen (såvida arealen ej kommer med i 40-årsytan, då inflytandet 

torde bli större). För att råda bot på detta uppenbara missförhållande 

har den modifikationen införts, att indelningsförrättaren skall, utom den 

normala omloppstiden, även fixera, om han anser så behövas, en till- 

fällig omloppstid, som skall ligga till grund för beräkningen. Det är 

då meningen, att vid god tillgång på äldre skog taga denna tillfälliga 

omloppstid kortare för att dymedelst öka avverkningen, och omvänt vid 

brist på huggfärdig skog. Mycket ofta förekommer emellertid brist i 

några åldersklasser, både låga och höga, och samtidigt överskott i andra, 

även de representerande såväl yngre som äldre skog. Att vid sådant 

förhållande omedelbart se, /huruvida en ökning eller minskning av om- 

loppstiden är befogad, är ingalunda alltid någon lätt sak, och att avgöra, 

huru stor ökningen resp. minskningen bör vara, är vida svårare. An- 

' På den vetenskapliga indelningen av de olika avverkningsberäkningsmetoderna anser 

jag mig ej böra närmare ingå, 



658 OSCAR LINDBLAD. 

tingen kommer då den tillfälliga omloppstiden att tagas »på en höft>, 

eller också har förrättningsmannen kanske gjort klart för sig, att en viss 

procentuell ökning av omloppstiden kommer att medföra ungefär samma 

procentuella minskning i avverkningen, men i så fall bliva rollerna om- 

bytta, så att den beroende variabeln ej blir avverkningen, utan tillfälliga 

omloppstiden, som därvid övergår till en uppkonstruerad bakgrund till 

en ökad eller minskad avverkning, som förrättningsmannen ur andra syn- 

punkter anser skälig. Då man med användande av en tillfällig omlopps- 

tid kan få — inom rimliga gränser — vilken avverkning som helst, är 

det ju ej uteslutet, att man kan få just den rätta, vilket nog, tack vare 

vederbörandes »>forstliga blick», dess bättre torde vara fallet i allmänhet, 

men säkert är det icke. Institutet »tillfällig omloppstid» fritager metoden 

från en anmärkning men utsätter den för en annan: den kommer i ett 

mycket starkt beroende av förrättningsmannens skicklighet och subjektiva 

uppfattning. 

Att metoden så övervägande grundar avverkningen på arealen är 

också principiellt felaktigt, vilket jag ber att få återkomma till längre 

fram. 

För timmerblädningsskogar skall en annan metod användas för avverk- 

ningsberäkningen. Där får man årsavverkningens storlek genom att dela 

virkesförrådet med omloppstidens! halva antal år. Denna metod om- 

nämner jag här, då en del fackmän anse den tillämplig för trakthygges- 

och traktblädningsskogar. 

Metoden grundar sig på det som bekant ej alldeles riktiga antagandet, 

att man kan beteckna normalskogens virkesförråd med en triangel på 

sätt som jag anser alltför allmänt känd för att här behöva upprepas. 

Beträffande frågan om jämnhet i avkastningen och hänsyn till hugg- 

barhet gäller för denna metod ungefär detsamma som om den förra; 

dock är denna i båda hänseendena något förmånligare. Då metoden är 

en förrådsformel, komma dock arealerna att inverka på avverkningens 

storlek proportionellt mot respektive virkesmassor, varigenom ju en med 

äldre skog beväxt areal i stort sett kommer att betyda mera, än om den 

t Beträffande terminologien råder här en viss oklarhet, i det att ordet omloppstid synes 

begagnas i olika betydelse i 1896 och 1902 års cirkulär. Det riktigaste synes mig vara, 

att med växttid mena tiden från plantans uppkomst och till trädets med föryngring förenade 

avverkning (sål. = avverkningsålder), omloppstid den tid, som förflyter mellan två huggbara 

generationer på samma plats, och föryngringstid, den tid, som förflyter mellan avverkning 

och markens förseende med plantor i nöjaktig mängd. Observeras torde, att omloppstid i 

så fall ej alltid blir summan av växt- och föryngringstid, utan minskas, om plantering använ- 

des, med plantornas ålder. Normala avverkningsålderns (huggbarhetsåldern) bestämmande 

synes mig — i likhet med 1896 års cirkulär — vid skogsindelning vara det primära. Om- 

loppstiden blir sedan en följd av denna, behövlig föryngringstid och ev. använd kulturmetod. 
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vore beväxt med yngre skog. Detta måste ju betecknas som ett stort 

framsteg. Dock kvarstår den anmärkningen, att ingen hänsyn tages till 

virkesmassornas huggbarhet, då ju en viss kubikmassa i III. ålderklassen 

betyder lika mycket i formeln som samma massa i VI. åldersklassen. 

Även här kan en tillfällig omloppstid läggas till grund för avverk- 

ningsberäkningen. En sak, som kanske ej alla skogsindelare gjort klart 

för sig, är att för denna formel tillfälliga omloppstiden ej behöver skilja 

sig från den normala i samma grad som fallet är vid begagnandet av 

den föregående metoden. Detta beror därpå, att virkesmassan ju är i 

sin mån känslig för rubbning i åldersklassernas normala fördelning. 

Att ingå på en närmare granskning av den mängd avverkningsberäk- 

ningsmetoder, som äro uppställda, anser jag mig ej behöva eller böra 

göra. Gemensamt för en stor mängd av dem är ett ensidigt fasthållande 

vid normaltillståndets hastiga uppnående som mål. Ett gemensamt fel 

är, att ingen eller så gott som ingen hänsyn tages till skogens större eller 

mindre avverkningsbarhet, mogenhet. Det är framförallt detta förhållande, 

som givit anledning till denna uppsats. 

Principer för en ny metod. 

Vi hava förut uppställt vissa krav på en avverkningsberäkning; vi ha 

sedermera kommit till den övertygelsen, att nu tillämpade metoder ej i 

önskvärd grad uppfylla desamma. Nu uppställer sig alltså den frågan: 

»Huru skola de uppställda fordringarna kunna uppfyllas?» Må vi före 

besvarandet av denna fråga en smula sätta oss in i vad en avverknings- 

beräkning innebär. 

Då en skogsman kommit till den slutsatsen, att den normala omlopps- 

tiden icke ger lämplig avverkning för en viss skog, utan en tillfällig om- 

loppstid måste tillgripas som grund för avverkningsberäkningen, då har 

redan en viss process försiggått i den mannens hjärna. Han har bildat 

sig en — mer eller mindre klar — uppfattning om avverkningens lämp- 

liga storlek, han har med andra ord verkställt en — kanske oftast under- 

medveten — avverkningsberäkning. Är det en kunnig och erfaren skogs- 

man med god forstlig omdömesförmåga, äro förutsättningarna mycket 

stora, att det skall vara en god avverkningsberäkning. Denna hjärn- 

process består i, att en mängd faktorer och förhållanden i skogen — 

areal, virkesmassor m. m. —-—- sättas i kausalsammanhang med den sökta 

avverkningen. För så vitt dessa faktorer kunna uttryckas i siffror, må det 

ej anses förmätet att tro, att de också kunna sättas i matematiskt samman- 

hang med avverkningen, och den okontrollerbara hjärnprocessen sålunda 

ersättas av ett kontrollerbart arbete med bläck och penna. Men för att 
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det skall bliva möjligt, fordras en ingående analys av »hjärnprocessen»>, 

ett utrönande av, dels vilka de inverkande faktorerna äro, dels deras 

sammanhang med avverkningen. Skall växttiden eller omloppstiden ingå 

i avverkningsberäkningen? Vilketdera är riktigast att grunda avverk- 

ningen på, arealen eller virkesbeloppet' (eller möjligen något annat)? Se 

där ett par frågor, som uppställa sig till besvarande. 

Låtom oss, för att klargöra dessa problem tänka oss en skog, vilken 

som helst och så fråga: »Huru stor blir avverkningen?» 

Det blir beroende av: 

1:0 arealen, som ju är det som varierar utan all jämförelse mest? och 

har största inflytandet. Men enligt min mening bör dock endast den 

skogbeväxta arealen vara bestämmande. Antag att jag har 100 hektar 

normal skog med normal avverkning, och inköper 100 hektar kalmark. 

Någon rimlig anledning att öka avverkningen synes då icke föreligga, 

så länge den inköpta arealen är kal. 

2:0 boniteten. Det tarvar ingen vidare utläggning, att ju bättre medel- 

bonitet en skog har, desto större blir årliga avverkningen, ceteris paribus. 

3:0 skogens ålder. Ju större virkesmängder som finnas i de högre ålders- 

klasserna, d. v. s. ju högre skogens medelålder är, desto större bör av- 

verkningen vara, och omvänt. 

4:0 slutenhetsgrad. Ju tätare och virkesrikare bestånden äro, desto 

större blir avverkningen. 

Alla dessa fyra faktorer äro primära, av varandra oberoende, mätbara 

storheter, vilka var och en inverkar på avverkningens storlek. Vilka 

flera faktorer inverka månne? »Skogens föregående behandling, tidigare 

huggningar», föreslår någon. Sant, men detta är ingen ny faktor, utan 

denna ingår redan dels i medelåldern, dels i slutenhetsgraden. >VWirkes- 

kapitalet då?» Ja, dit var det jag ville komma. Virkeskapitalet är icke 

något primärt, men det utgör just resultatet, så att säga sammanfatt- 

ningen av de fyra nämnda, primära storheterna. Ju större skogbeväxt 

areal, ju högre bonitet, ju större medelålder och ju bättre slutenhet, desto 

högre avverkning — men också desto högre virkesförråd. Så snart 

någon av de fyra primära faktorerna ändras i någon riktning, går detta 

genast igen i virkeskapitalets storlek eller sammansättning. Det torde 

få anses bevisat, att det är felaktigt att ensidigt grunda avverkningen 

på arealen; därför dock ej sagt, att det är riktigt att grunda den på 

virkeskapitalet. Det måste först avgöras, huruvida de primära faktorerna 

inverka på virkeskapitalet Zz samma grad som på avverkningen. För 

1 Redan a priori kan det ju synas naturligast, att då man avverkar en viss wvirkesmassa, 

också avverkningsberäkningen grundar sig på den förefintliga virkesmassan. 

? Varför den också lyckats undanskymma övriga, mindre varierande faktorer. 
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arealen, växtlighetsgraden och slutenhetsgraden torde så vara förhållandet, 

men icke så beträffande åldern. Om i två skogar virkesförråden äro 

lika stora, men i den ena huvudsakligen beläget i II. och III. ålders- 

klasserna, i den andra åter i V. och VI., så bliva avverkningarna väsent- 

ligt olika. Det blir därför nödvändigt att grunda avverkningsberäkningen 

på virkesmassan och dess mogenhet. 

Virkesmassans mogenhet kan bero på flera olika förhållanden, minskad 

tillväxt, benägenhet för röta eller annan teknisk eller biologisk skada. 

Hög ålder är visserligen i och för sig ingen anledning att avverka ett 

bestånd, men då i stort sett tillväxtens avtagande, kvalitéförsämring, 

beståndens naturliga utglesnande och markens försämrande m. m. inställa 

sig som ganska regelbundna funktioner av åldern, så kan denna, åldern, 

anses vara det närmast adekvata uttrycket för beståndets mogenhet, hugg- 

barhet. 

Tillika med virkesmassan bör sålunda åldern ingå i avverkningsberäk- 

ningen. Ehuru flera sätt kunna tänkas härför, synes det lämpligast ske 

så att de olika åldersklassernas virkesmassor ingå i avverkningsberäk- 

ningen med olika koefficienter för äldre och yngre klasser. Närmast till 

hands synes också ligga, att låta just åldersklassernas nummer utgöra 

dessa koefficienter. 

Jag får därför föreslå, att först virkesmassan beräknas enligt följande 

reduktionsformel: 

Her FT Mp SMU ROS Ner 
rF— TA NER eng er sa (0) 

Vas 

där 2, Mr O. S. V. äro virkesmassorna i I, II, 0. s. v. åldersklasserna; 

R (reduktionsfaktorn) en sådan konstant, att i en normalskog r F blir 

lika med verkliga virkesförrådet; 7 F vill jag kalla reducerade förrådet. 

Då kommer en viss virkesmängd, 4, i åldersklassen » att ingå i det 

E n. EONAr d : Å 
reducerade förrådet med ett belopp, = som är större eller mindre än 

AS 

det verkliga, gZ, beroende på om z är större eller mindre än £. Hela 

det efter åldern reducerade förrådet kommer tydligen att bliva större än 

det verkliga förrådet, om överskott finnes på gammal skog, men mindre, 

om överskott finnes på ungskog. Den på sådant sätt reducerade virkes- 

massan bör läggas till grund för avverkningsberäkningen. 

Då detta införande av koefficienter för de särskilda åldersklassernas 

virkesmassor är kärnpunkten i hela denna metod, och då jag vidare icke 

vill göra mig saker till att glida över en viktig och kanske till synes 

ömtålig fråga, må det tillåtas mig att något diskutera dessa koefficienter. 

De valda koefficienterna äro onekligen de, som ligga närmast till att 
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välja. Jag har dessutom prövat dem och funnit dem praktiskt lämpliga. 

Att de jämväl äro teoretiskt riktigast, vill jag ej påstå, då jag icke kan 

bevisa ett sådant påstående. Man skulle också kunna låta virkesmassorna 

ingå i reduktionsformeln proportionellt mot kvadratrötterna ur åldersklass- 

talet eller också mot kvadraterna på samma tal, beroende på i vilken 

grad man vill låta åldern göra sig gällande. För enkelhetens skull vill 

jag beteckna de olika systemen sålunda: 2) proportionellt mot kvadrat- 

rötterna ur åldrarna, 46) proportionellt mot åldrarna och c/ proportionellt 

mot åldrarnas kvadrater. 

Virkesmassan kommer sålunda att multipliceras med åldern enligt a/ 

en halv gång, enligt 6) en gång och enligt c) två gånger. Men tidigare 

är påvisat, att redan i virkesmassan ingår åldern ungefär en gång. [Om 

massakurvan representerades av en rät linje — såsom i teorin för normal 

skogsformeln — skulle åldern'ingå precis en gång, d. v. s. direkt pro- 

portionalitet mellan ålder och kubikmassa skulle råda.]| Därigenom kom- 

mer i verkligheten åldern att inverka enligt a) 17/,; gång, enligt 6) 2 

gånger och enligt c) 3 gånger. 

Måhända kunde det vara lämpligt att de olika systemen komme till 

användning i olika fall, sålunda 2) för nätt tilltagna husbehovsskogar, 5) 

för vanliga, mer eller mindre intensivt skötta skogar och c) för sådana 

fall, där dåliga avsättningsförhållanden eller avlägset läge nödvändiggöra 

en extensiv eller »periodisk» hushållning. 

Om man som koefficient använder åldern uttryckt i åldersklasser eller 

AZ AT VÄST Seren 1, 2, 33... Elle serien 10,30, 50 FAR AVÄTEE 

betydelse. Dock är att märka, att om man använder den senare serien, 

minskas i någon mån de yngre åldersklassernas inflytande; förklarings- 

grunden till detta är, att medelåldern för åldersklassen z är = (20 2 — 

10) år. Då minustermen är konstant för alla åldersklasser bliva de båda 

seriernas termer ej proportionella. Skulle man däremot beståndsvis multi- 

plicera virkesmassan med ålderns årantal, torde den nämnda skillnaden 

i det närmaste bortfalla. 

Till slut vill jag icke lämna osagt, att genom utförande av vittgående 

undersökningar angående trädens ekonomiska och biologiska utvecklings- 

förhållanden vid olika åldrar, en grundval skulle kunna läggas till upp- 

ställande av nya, på empirisk väg beräknade koefficienter, vilka befinnas 

lämpligare än de av mig valda. En bestämd fordran på alla sådana 

koefficienter vill jag dock framhålla. »Natura non habet saltus>, och i 

enlighet därmed måste koefficienterna bilda en jämn, stigande serie, var- 

igenom metoden erhåller en viss grad av smidighet och känslighet. Wi 

återgå ett ögonblick till exemplet om den normala skogen på 100 hektar, 

till vilken lades 100 hektar kal mark. Så länge denna senare areal är 
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kal, bör den ej inverka på avverkningens storlek; så snart den är försatt 

i skogbärande skick, bör den ej heller — såsom vid rena arealmetoder 

— i ett slag »springa upp> till att betyda lika mycket i avverknings- 

beräkningen, som om den vore beväxt med gammal skog, utan dess 

inflytande bör i början vara ringa, sedan ökas successivt i samma mån 

som virkesmassan ökas i storlek och mogenhet, utan några språngvisa 

förändringar vid överskridandet av någon vare sig i vissa år eller viss 

del av omloppstiden fixerad gräns. Detta även därför, att i så fall allt- 

för mycket blir beroende på ett kanske obetydligt fel i åldersbestäm- 

ningen. 

Sedan nu en virkesmassa beräknats, som genom sin storlek i förhål- 

lande till det verkliga förrådet anger, huruvida och i vilken grad ålders- 

klassernas fördelning avviker från den normala (och detta ej endast med 

avseende å areal, utan även med hänsyn till bonitet och slutenhet), så 

återstår ännu att verkställa själva avverkningsberäkningen. 

Den för timmerblädningsskogen föreskrivna normalförrådsformeln skulle 

kunna begagnas, om den icke, utan det förut omtalade otillfredsställande 

hänsynstagandet till virkets mogenhet, led av ett betänkligt fel. Den 

ger icke ens i normal skog en riktig avverkning.' Av tab. V, som 

innehålla de avverkningsprocenter denna formel ger i jämförelse med 

normala avverkningsprocenterna, framgår närmare storleken av detta fel. 

Granska vi övriga formler, som kunna tänkas lämpliga, skola vi finna 

en, som är icke blott användbar, utan även (med en liten ändring) en 

mycket god sådan. 

HUNDESHAGENS metod, också kallad den rationella, utgår ifrån, att 

årliga avverkningen bör stå i samma förhållande till verkliga virkesför- 

rådet som normala avverkningen till normala virkesförrådet. Om r = 

årl. avverkning, v F = verkliga förrådet, z vx = normala avverkningen och 

a F = normala förrådet, uttryckes detta med analogien 

AGNE" fl ANN DLR 

nx fl HADE | 
SSL — är lika med den normala avverknings- 

nF nF 
varav rv = 

procenten. HUNDESHAGEN sätter sålunda årliga avverkningen lika med 

normal avverkningsprocent av verkliga virkesförrådet. Om det verkliga 

förrådet ersättes med det efter mogenhet reducerade, erhålles den metod 

1! Det var ursprungligen förf:s avsikt att använda normalförrådsformeln, sedan dels kon- 

stanten !/, i nämnaren flyttats till täljaren, varigenom formelns tekniska uppställning blev 

något trevligare, dels ock denna konstants olika värden vid olika avverkningsåldrar uträk- 

nats. Härigenom blev denna tidigare begagnade formel, som dock nu av vissa skäl från- 

gåtts, fullt ut lika riktig som den sedermera upptagna. 
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jag skulle vilja föreslå. Beteckna vi normala avverkningsprocenten med 

270, så blir därmed, 

EEE ANSER NN FT NAS SSR Lo der 

Denna formel skulle jag till skillnad från [1] vilja kalla avverknings- 

formeln. Genom sammansättning av reduktionsformeln och avverknings- 

formeln erhålles 

EE NL Am SN jo a SS UÄKLLDS 
xrx=Hp R la 

2: s 53 Uj - 
Härav synes, att det är den sammansatta konstanten Ez som blir av- 

görande för avverkningens storlek. En dylik sammanslagning av kon- 

stanterna är av betydelse vid diskuterandet av metodens korrekthet, 

vilket längre fram kommer att ske, men vid metodens tillämpande i 

praktiken är det min livliga övertygelse, att de båda formlernas hållande 

i sär är att föredraga av flera skäl.! 

Konstanternas bestämmande, 

För att beräkna storleken av de bägge konstanterna, £ och 24, fordras 

kännedom om normalskogen, d. v. s. tillgång på goda erfarenhetstabeller. 

I samma mån som dessa äro tillförlitliga och allmängiltiga, i samma mån 

få också de uträknade konstanterna dessa egenskaper. Av formlernas 

uppställning framgår, att konstanterna få olika värden för varje särskild 

omloppstid. Det skulle ju kunna tänkas, att dessa olika värden vore 

tämligen enkla funktioner av omloppstiden, men så råkar icke vara för- 

hållandet. En annan fråga är, om konstanterna få olika värden för olika 

markboniteter. Då det emellertid icke är den absoluta storleken av älders- 

klassernas virkesförråd eller slutavverkningen, som bestämmer konstan- 

ternas storlek, utan deras relativa storlek, och då vidare inom de olika 

bonitetsklasserna massakurvorna, de kurvor, som representera virkesmas- 

san på ytenheten vid olika ålder, gå tämligen parallellt, kunna vi för- 

moda, att skillnaden för de olika boniteterna i varje fall ej kan bliva stor. 

Att möjligheten av konstanternas bestämmande beror av tillgången 

på giltiga erfarenhetstabeller, framstår i början som en svaghet, men jag 

vågar det påståendet, att häri ligger i själva verket en styrka hos me- 

toden. För att överhuvudtaget kunna göra en avverkningsberäkning 

1 Det kanske viktigaste av dessa är, att den överskådlighet av metodens sätt att verka, 

som förut angivits som eftersträvansvärt, genom en sammanslagning av konstanterna skulle 

försvinna. Metoden skulle därigenom komma att kunna förliknas vid en kassaapparat, där 

man har att trycka på vissa knappar och vrida på en vev, varvid resultatet kommer fram, 

riktigt, men utan att man vet huru. 
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måste man äga en viss kännedom om lagarna för skogens produktion. 

Det beroende av vårt vetande i detta avseende, som vidlåder metodens 

konstanter, är då liktydigt med, att hela metoden ganska nära ansluter 

sig till de lagar för skogens produktion, som vi redan känna, och att 

en utvidgad kännedom om dem icke blott bör utan jämväl kan resultera 

i en justering av metoden genom konstanternas bestämmande änyo. 

Detta senare i motsats till många andra formler, som äro en gång för 

alla »slutgiltigt> fastslagna, d. v. s. saknande möjlighet till utveckling, 

och därför tvungna att ersättas, då vår ökade kunskap om skogens ut- 
vecklingsgång gjort dem föråldrade. 

Tillgången på erfarenhetstabeller är inom vårt land ej stor, dock stor 

nog att vålla en viss svårighet i valet dem emellan. Statens Skogsför- 

söksanstalts erfarenhetstabell för tall och gällande för hela landet har 

publicerats av jägmästare ALEX. MAASS i Sk. t. 1911 sid. 375" och måste 

anses som den mest officiella erfarenhetstabellen för vårt land. Lektor 

TOR JONSON har i Sk. t. 1913 sid. 69" offentliggjort en annan, gällande för 

barrblandskogar .å Malingsbo kronopark. Jägmästarna J. DAHLGREN och 

G. KUYLENSTJERNA hava i skogskalendern 1913 och 1914 framlagt ännu 

en. Då emellertid uppgifter om dess ursprung m. m. saknas, och den 

dessutom visar en genom ljushuggningar vid högre ålder avtagande ku- 

bikmassa, kan den ej tillmätas någon allmängiltighet. Professorn vid 

skogshögskolan A. WAHLGREN återger i Skogsskötsel bl. a. JONSONS 

omnämnda tabell och därjämte en del avseende speciella trädslag, mesta- 

dels hämtade från våra södra grannland. 

JONSONS och MAASS' erfarenhetstabeller anser jag vara de enda, som 

här kunna komma i fråga. 

Tab. I. Relativa virkesmassor i normalskogen vid olika åldrar. 

Nuölktor Alder, år 

och 20 30 | 40 50 | 60 | 70 | 80 | 90 100 | II0 | 120 

växtlighetsgrad S ; 
| vå 

| T. Jonson args 0,9 | 16 32 56 | 8r 100 | 118 | 1325 TASK EST | 156:|. 160 

OAS | 30 53 Z2IETOGA| FISTI 2325 T4ANLISS. II159 | x03 

Oj) 12" 17 307 II Sr | 70 | 1005 1210 1370 M4er) 160!) 1691 77 

| | | | 
|A. Maass...... 0,8 1,-43 65 85 | 100 | 113], 125035 | 145 |5E52 | 159 

0,6 | | 39 62 33 | 100 | 8 AN IE rd | 145 | 152 | SA | 
0,4 13531 57 JE SKU Ii00 EIT/A ll ESoPILIAOK) 149 | 1550) 160 

I tab. I har gjorts en jämförelse mellan de båda tabellerna. Virkes- 
massan vid 60 år har satts = 100, och sedan ha virkesmassorna vid de 
olika åldrarna uträknats i procent av virkesmassan vid 60 år. Därvid 
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framgår, att i MAASS' tabeller är virkesmassan i de yngre åldersklasserna 

relativt större, i de äldre relativt mindre än i JONSONS tabeller. Varav 

månne denna skillnad? Man behöver ej förutsätta, att Försöksanstalten 

haft i yngre skog bättre slutenhetsgrad å sina över hela landet spridda 

provytor än JONSON haft vid Malingsbo. Ty saken kan till en del åt- 

minstone förklaras därigenom, att MAASS' tabell avser att gälla endast 

tallen, under det JONSON erhållit grundmaterialet till sin tabell genom 

vanlig linjetaxering av blandade bestånd med 0,6 å 0,7 tall och 0,4 å 0,3 

gran. Och granens kända egenskap, att på medelgod och sämre mark 

i ungdomen växa långsammare än tallen, men sedan öka sin tillväxt, så 

att äldre barrblandskogar kunna innehålla större virkesmassor än rena 

tallbestånd, måste åstadkomma ett sådant förhållande. I samma riktning 

och kanske i ännu högre grad verkar den omständigheten, att MAASS” 

tabell upptager även virket i klasserna 1—10 cm., under det att JONSONS 

tabell såvitt jag har mig bekant blott avser virke över 8 cm. De båda 

omständigheterna, att JONSONS tabeller kunna anses dels som ett bättre 

uttryck för barrblandskogen och därför också i viss mån för skogar 

med tall- och granbestånd blandade, dels representerande en i praktiken 

använd taxeringsmetod, göra, att jag avgjort i detta fall tillmäter denna 

erfarenhetstabell större vitsord. Skillnaden kan ju icke heller sägas vara 

av alltför stor betydelse. För att erhålla ett begrepp om noggrannheten 

av konstanternas storlek har jag även deducerat dem för MAASS' erfa- 

renhetstabell, därvid dock bortseende från hans yttersta bonitetsklasser, 

såsom varande för hela skogar sällsynta. 

I tab. II ha ur de olika erfarenhetstabellerna virkesmassorna summe- 

rats för de olika åldersklasserna. Summeringen har utförts enligt HU- 

Tab. II. Normalskogens virkesförråd i olika åldersklasser. 

Åldersklasser 

bä | II | III | IV Vv VI VII 

Kubikmeter 

| | 
I | 

sETÖenson fre. 0,9 | 260 1,7 TOM ASO 5300-13 f, LOS 7,795 

0,7 | I50 1,200 2,025 4,460 5,440 6,020 

| O,5 60 740 1,835 2,905 3,610 4,095 

[FAN Maass 0,8 | 360 2,250 4,300 5,790 69207 | 7,320 3,380 

0,6 | 280 1,680 3,460 4,830 5,760 6,400 6,770 

0,4 | 160 1,200 2,730 3,980 4,800 5,300 5,560 

BERS metod men något olika för de olika tabellerna, beroende på deras 

olika uppställning. Ur MAASS' tabell har exempelvis III. åldersklassens 
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virkesmassa erhållits genom summan av 10 gånger kubikmassan vid 45 

år och 10 gånger kubikmassan vid 55 år. Ur JONSONS tabell åter genom 

summering av 5 gånger kubikmassan vid 40, 10 gånger den vid 50 och 

5 gånger den vid 60 år. Då ingen av tabellerna upptager någon virkes- 

massa i I. åldersklassen, har denna beräknats genom extrapolering ned 

till 10 år, under vilken ålder ingen kubikmassa beräknats. Erkännas 

måste, att en sådan extrapolering medför en viss osäkerhet, som dock 

på grund av de små virkesmassorna är av mycket liten betydelse. 

I tab. III har virkesmassan summerats för en hel normalskog med 

olika omloppstider. Tabellen anger således summan av virkesmassan 

från det 1-åriga beståndet och till det avverkningsmogna. 

Tab. III. Totala virkesförrådet i normalskogen vid olika avverkningsåldrar. 

Avverkningsålder, år 
| | 

| | 1 
I 

I 

| | YOsKIL SOL 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | | | | | Lidl MA VN | 
| | Kubikmeter 

IT. MENEDDES Ares oss ssk 0,9 | 8,670 |11,800 (15,2 23518, 905 22,745 26,700 | | 

| 0,7 | 6,350 | 8,735 11,360 |14,175 |17,135 |20,195 | | 

| 0,5 | 3975 | 5,540| 7,275| 9,150|11,145 | 13,245 | 
|A. TESS mo BR ANRSERA 0,8 | 9,650 |12,700 | 16 040 19, 620] 1 23,430]27,440 | 131, 58035, 830 

| 0,6 | 7,690 | 10,250/13, 040 116 ,010 | 19,150 | [22.410] 25, SME 180] 

or 5,960 | 8,070 10,390 | 12,870 | 15,470 | 18,170 |20,940 | 23, 730| 

I tab. IV angives slutavverkningens storlek vid olika avverkningsåldrar 

och enligt de olika erfarenhetstabellerna i likhet med tab. II—III. 

På grundval av de siffror, som anföras i tab. II—III, har reduktions- 

faktorn uträknats och återfinnes i tab. V. Den varierar med boniteten 

på så sätt, att den är större vid sämre bonitet än vid bättre. Likaså 

Tab. IV. Årlig slutavverkning i normalskogen vid olika avverkningsåldrar. 

Avverkningsålder, år 
| 

| 70 30 90 100 110 120 130 140 

| 
| 

| Kubikmeter 

KNIOLSOT ac ons öv dr dos rda 0,9 | 296 
| 

1 <339501,3574) 307 )A STA INRA0O 
0,7 | 22 252 | 273 | 290 302 310 

| 
| 

js | 247 | I66-IETSE TOA 20 5T 25 
[OR DÄRGSS orörda er 0,8 | 290 320 346) "370 391 408 419 428 | 

| 0,6 |: 242 268 | 289 306 321 | 35 338 343 

0,4 | 200 222 | 240 255 265 274 278 280 
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är den överallt större enligt JONSONS än enligt MAASS” tabell. Variatio- 

nen mellan två närliggande boniteter håller sig omkring 1 procent, mel- 

lan två ungefär motsvarande klasser i olika tabeller något högre, eller 

20 Nprocent: 

Normala avverkningsprocenten återfinnes även i tab. V. Den har ut- 

räknats på grundval av siffrorna i tab. III—IV. Avverkningsprocenten är 

Tab. V. Tablå över konstanternas värden vid olika avverkningsåldrar. 

INTO timrad a vyerk ning sald er ar 

70 | 80 | 90 |100]110/120 130140 70 | 80 | 90 100] 110 | 120 | 130 | 140 

Reduktionsfaktor Normal avverkningsproc ent 

TJ ONSOM uses 0,9/350613,3t|35701 3595 4,30 4555 [3,42/2,8012,34|/ 1,99] 1574 |I,50 

0,7 /3209/3+34| 3572 3,97 |4533 4558 3>54|/2,89|2,40|2,05|1)76 |1+54 
I I I 

0,5 31121 3,37 3176/4,0214,37|4+63] | [3,60/3-0012,49/2,12/ 1581 |1,62 

Az: VAR SSW sem ske 0,8 2,9813,22 35,59/318514+19 4:46|4+80|5,05 3,0012,5212,1611,89/1,67 |1,485/1,33 | I ,195 

0,6/3>0013,25|3>63|3,88|4,22|4,48|4>81/5,06 (3,15 /2562/2,22/ 1,92] 1,675/ 1,48 |I,3r |1,18 

O,4 3,06 1391356913594|4>2814,53 4,85/5,11 3,36/2,75 2,31 1,98/1,71 |I,51 |1,35 |I,18 

Utiämn. värden |3>1 13,4 [3,7 | 450 453 14,6 |4>9 |55>2/3,5 |2,9 2,4 2,0 1157 1155 |1535/152 
FH I 

| Enligt formeln zö 12,86|2,5012,2212,0 |1,82 11,67 |1,54 | 1,43 

2 

i likhet med reduktionsfaktorn större för lägre bonitet (en oregelbunden- 

het förekommer enligt MAASS 0,8 och 0,6 över 120 år) och även större ' 

enligt JONSON än enligt MAASS. Variationen mellan närliggande boniteter 

är omkring 3 procent, mellan motsvarande boniteter enligt olika tabeller 

åter omkring 4—15 procent. De största skillnaderna förekomma vid de 

lägsta avverkningsåldrarna. 

Det är av en viss betydelse, att variationerna för båda konstanterna 

gå i samma riktning såväl för olika bonitet som för begagnandet av olika 

erfarenhetstabeller. Den ena konstanten förekommer i täljaren, den andra 

i nämnaren, så att det som förut nämnt blir den sammansatta konstan- 

j - c . : 
ten Zz, som bestämmer avverkningens storlek. Den relativt stora varia- 

tionen i avverkningsprocenten 2znskas sålunda av den obetydligare va- 

riationen hos reduktionsfaktorn. 

I tab. V har även angivits konstanternas utjämnade värden. För denna 

utjämning har växtlighetsgrad 0,7 i JONSONS erfarenhetstabell varit nor- 

merande. En kritisk granskare skall dock finna, att jag icke alltid av- 

rundat till närmaste tvåsiffriga tal. Detta beror därpå, att jag principiellt 
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n ; RR 
avrundat så, att den sammansatta konstanten 2 skall bliva så litetändrad 

som möjligt. Därför ha i regel två tal avrundats åt samma håll, båda 

uppåt eller båda nedåt, även om därvid det ena då icke kunnat avrundas till 

1, 200 

. ” ev . . . 

Fig. 1. Sammansatta konstantens, då värden vid olika avverkningsålder, 

närmaste tvåsiffriga. Att konstanterna avrundats till två siffror anser jag 

vara fullt tillräcklig noggrannhet med hänsyn till den grad av sannolikt 

fel, som alltid vidlåder en avverkningsberäkning. 

Den sammansatta konstantens värden framgå av fig. 1. I tabell VI 

hava de även ställts i jämförelse med icke utjämnade värden för medel- 

boniteterna enligt de båda erfarenhetstabellerna. 

43 Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915. 
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Tab. VI. Jämförande tablå över sammansatta konstantens värden. 

Arviverkningsalder, ar 

70 So 90 100 110 120 130 140 

Utjämnad 1,13 0,853 0,649 | 0,5 0,396 | 0,326 0,276 O,231 

NÖT SOTD Törs v sv ts sf rs sh a AS 0,7 | I,1I5 | 0,866 | O,645 | Oy,516 | 07406 | 0,336 
I 

IVIGAS Sort deres RA RR SEA 0,6 | I;05 O0,806 O,612 | 07495 0,397 0,330 0,272 0,233 

Som en sammanfattning av undersökningen av konstanternas riktighet 

i normal skog kan sägas, att konstanterna synas vara behäftade med 

ett visst sannolikt fel av två anledningar, nämligen dels på grund av 

att samma konstanter användas för olika boniteter, och uppgår felet 

härav till endast ett par procent, dels på grund av att vår kännedom 

om skogsproduktionens gång ännu är behäftad med en viss osäkerhet; 

storleken av det härpå beroende felet låter sig av lätt insedda skäl icke 

exakt beräknas, men är möjligen något större än det förra. Det mate- 

matiska felet i normal skog blir — genom att täljarens och nämnarens 

fel motverka varandra — enligt denna metod mindre än om HUNDES- 

HAGENS formel, en av de bästa i normal skog, användes ensam. 

Metodens användbarhet. 

Om också de ledande principer, som följts vid metodens utarbetande, 

låta oss från början äga en grundad förhoppning, att den skall visa sig 

lämplig även i den verkliga skogen, så är det dock tillbörligt, att den 

underkastas prov, innan den rekommenderas till användning. Så är ock 

SjortrockWbetöjagratti har fålantörartretexempel 

Exempel 1, är en skog i Södermanland'!, för vilken jag vid upprät- 

tandet av hushållningsplan begagnade en tidigare form av denna metod 

för avverkningsbeloppets beräknande. Under de senaste 80 åren ha 

relativt små avverkningar uttagits ur skogen, så att nu de fyra yngsta 

aldersklasserna äro alltför små, under det att förrådet av skog med en 

alder mellan 1co och 180 år är proportionsvis alltför stort. 

För skogen upprättades följande avverkningsberäkning. 

Normal avverkningsålder 100 år. 

I åldersklassen 23,69 har 3800kbm4 danser su 380 

II » 75,03 >» S207 » » 210: TOO 

III » 00,52 >» BESS > 3 = 1 INA 

IV » 30530 TLS OR SE OA 
Ni » TZ 2 ESS » 5 = 165,765 

"I exemplet medtages ej hagmarken. 
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VI åldersklassen 9r1,so har 18,935 kbm. gånger 6 = 113,610 

VII » G0:08r NIPIG,020 » 7 = 1309,440 

VIII » 16,96 >» SOS » B-—10;500 

IX » 6,32 >» 118716 NS » 0 = 230 

Summa 661,67 har 112,617 kbm. 588,007 

8 
Reducerat virkesförråd SEDD =" "1A47002-kbBm. 

Årlig avverkning 12 147002 =r2040 EDM. 
100 

Här ovan har jag även uppgivit arealen för de olika åldersklasserna, 

vilket naturligtvis ej behövs för avverkningsberäkningen, utan endast 

avser att lämna läsaren en överblick av, i huru hög grad skogens ålders- 

klassfördelning avviker från den normala. 

Den reducerade kubikmassan blir därför också ungefär 30 PN större 

än den verkliga, vilket innebär, att verkliga avverkningsprocenten också 

Blitrso/o större, sålunda 2,6 90 i stället för 2 76 1i normala fall. Den 

tillfälliga omloppstid, som vid begagnande av en arealmetod (i detta fall 

såväl en ren, som indelningscirkulärets kombinerade metod) hade behöft 

tillgripas för erhållande av samma avverkningsbelopp, har jag uträknat 

och funnit vara 353 år; utom på arealens fördelning beror detta även på 

att bonitet och slutenhet ej heller äro normalt fördelade (ett förhållande, 

som snarare torde vara regel än undantag),.i det att de yngre bestånden 

i stort sett äro bättre slutna och upptaga den bättre skogsmarken. Hade 

F 

formeln 2z användts, skulle en tillfällig omloppstid av 77 år givit samma 

avverkningsbelopp, vilket även vid denna avverkningsålder blivit fallet 

med HUNDESHAGENS metod och 77-årig tillf. omloppstid. 

Vill man räkna ut skogens medelålder, så får man denna av kvoten 

588,007 : 112,017 = 5,22, vilket tal utgör ett uttryck för medelåldern, 

uttryckt i åldersklass. För att få åldern uttryckt i år multipliceras detta 

tal med åldersklassens antal år, 20, vilken produkt minskas med ålders- 

klassens halva antal år, 10, varigenom medelåldern erhålles till 104,,— 

10 = 94!/, år (avrundat)! 

I fig. 2 har detta exempel grafiskt framställts. De korsstreckade stap- 

! En sålunda uträknad medelålder torde — rent matematiskt sett åtminstone — med 

större tog kallas massamedelålder än den på medeltillväxten beräknade, vilken hittills gått 

under detta namn, 
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larna beteckna den del av virkesmassan, som: med den beräknade års- 

avverkningen kommer att avverkas under närmaste 20 år (under anta- 

gande att de äldsta bestånden avverkas först). Därvid kommer att under 

perioden avverkas ned till de nu 95-åriga bestånden (om åldersfördel- 

ningen antages jämn inom V. åldersklassen), d. v. s. om 20 år kommer 

avverkningen att föras i 115-årig skog. Att den nu höga avverkningen 

måste ganska starkt minskas under kommande perioder är ju helt naturligt. 

Kö. 

6 0 O O 
LESS 3 KKS > RSS 
DIRRRRKKA KRNKRKK LORRRRRS RRRRRK PORR RRS KROK FROKRKRS LIRA 

28,000 RIRKNKSA 
RR 

4 RSS 

- 
24,000 

20,000 [PRESSA 

PER RR KA 4 p 
BRORS RSIKKKKRK FRASEN SNS RR ; 

16,000 E > 

12,000 ESSSSRERERSSSA ; 
RRRRSSRRRRRKSA 
RRRRRSSRKRRRRRNI 
RRESERSRIKKRKKSSA 

G RIKRSA SSL 
- 04 S- 

S8,000 I BRORS 

4,000 Cd 

p CR 

Fig. 2. Diagram av skogen i ex. I. Se texten sid. 671—672. 

Detta exempel visade, hur metoden fungerade i en verklig skog, där 

åldersfördelningen är i ovanligt hög grad avvikande från den normala. 

För att kunna påvisa, hur metoden verkar i varje särskilt fall, måste 

man konstruera upp exempel, där avvikelsen från det normala förekom- 

mer i endast en åldersklass åt gången. Virkesmassan i en skog kan 

delas i två delar så, att den ena delen är normal. Utgår man från den 

relativt minsta åldersklassen, komma ju i regeln alla andra klasser att 

visa ett visst virkesöverskott. För den del, som är normal, kommer 

formeln att ge normal avverkning. Överskottet kommer att öka avverk- 

ningen i förhållande till sin ålder så, att det överskott, som finnes i 
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; n (APERS i 
n:te åldersklassen, ökar avverkningen med är 7 gånger sin egen stor- 

TOOME 

lek. Vid tillämpande av 100-årig avverkningsålder kommer ett virkes- 

överskott att med följande del ingå i årsavverkningens belopp, då det 

förekommer i de olika åldersklasserna: 

åldersklass I IT TIN SVESVE 

del av virkesöverskott! Vägo- "100 Nr S/S KAS aaNeg 

För att se hur detta tar sig ut i verkligheten har jag konstruerat upp 

två särskilda exempel. Då den grafiska framställningen med sin större 

LG SANNE FE FINEST Ir 

överskådlighet är att föredraga framför sifferuppgifter, har jag uteslutit 

de senare vad virkesförrådet vid de olika perioderna beträffar. Normal- 

skogen enligt JONSONS erfarenhetstabell, vgr 0,7 har legat till grund för 

beräkningarna. 

Exempel 2 är en normalskog i åldern 1—120 år, där avverknings- 

åldern skall sänkas till 100 år. Diagrammen I—VII i fig. 3 framställer 

virkesmassorna i de olika åldersklasserna vid början av 1:a—7:e perio- 

derna (om 20 år) och är skalan: I mm. av staplarnas höjd motsvarar 

200 kbm. Diagrammet VIII i samma fig. visar årliga avverkningens 

storlek under de olika perioderna i 10 gånger större skala. Tab. VII 

lämnar härutöver några uppgifter. 

" Man kan också vända på dessa tal så, att exempelvis ett överskott av 29 kbm i VII. 

åldersklassen uppväger ett underskott av 100 kbm. i II åldersklassen. 
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Vi skola nu diskutera hur metoden verkar. — Under 1:a perioden anslår 

den till avverkning VI. åldersklassen (= vid 120-årig avverkningsålder) 

samt hälften av V. åldersklassen ned till go-årig skog, d. v. s. avverkningen 

kommer under perioden att börja i 120-årig skog och sluta i 110-årig. — 

Under 2:a och 3:e per. avverkas VI. samt större delarna av V. åldersklas- 

serna, så att huggningen kommer att vid periodernas slut röra sig i 104- 

och 102-årig skog. — Vid början av 4:e per. se vi dels, att ännu finnes kvar 

en liten rest i VI. åldersklassen, dels att III. åldersklassen, som utgör 

1:a periodens hyggen', är proportionsvis alltför stor. Detta skulle om 

40 år giva anledning till en kraftig avverkning. Vår formel har redan 

märkt detta och börjar nu att bereda oss därpå samtidigt försökande 

något litet reglera åldersklassernas ojämnhet. Den hugger sålunda in ett 

stycke på IV. åldersklassen, ned till g99-årig skog vid periodens slut. — 

Under 5 per. börjar avverkningen, som hittills varit i avtagande, att 

något ökas. Nu hava vi ju de relativt största massorna i III.—IV. 

åldersklasserna, varjämte V. åldersklassen redan är något minskad. Ned 

till 97-årig skog hugges. — Under 6:e per. räcker, vad som finnes kvar 

av V. åldersklassen, precis till periodens avverkning. -— Under 37:e per. 

skulle det åter bli för mycket att avverka hela klass V. Huggningen 

slutar därför vid 102 år, och det som blir kvar i den kommande VI. 

aldersklassen får tjäna till att utjämna den minskning i avverkningen, 

som vi förstå snart skall följa. 

Vi se av detta ex., att det tager ej mindre än 80 år, innan överskottet 

i VI. åldersklassen är försvunnet, ehuru redan efter 40 år yxan går i 

104-årig skog. Den överskjutande åldersklassen är heller icke för alltid 

försvunnen. Om 100-årig avverkningsålder kommer att tillämpas i fort- 

sättningen, så kommer VI. åldersklassen igen i 8:e per. — Vi kunna 

också se av exemplet — vilket ej är någon överraskning — att årsavverk- 

ningen ej sjunker för att därefter bliva konstant, utan 1:a per. ger upp- 

hov till en stor åldersklass, som redan i 5:e per. blir anledning till en 

ökning i avverkningen. Årsavverkningens storlek företer en vågrörelse 

(med ett oändligt lågt svängningstal, då det tager en hel omloppstid att 

fullborda en våglängd). Avverkningsberäkningens ändamål kan då sägas 

vara att minska vågrörelsens amplitud, och det sker därigenom, att, då 

formeln »känner» en vågdal vara i annalkande, den något litet minskar 

avverkningen för att hava ett reservförråd att öka ut den minskade av- 

verkningen med, och då ett vågberg närmar sig, tages af den kommande 

högre avverkningen litet i förskott av samma anledning. 

" För att förenkla de i alla fall rätt omständliga räkningarna har kalmarksytan antagits 

vara konstant vid varje periods slut. 
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Tab. VII. Årsavverkning m. m. under olika perioder av ex. 2. 

Period | 

18 | 

I ål 4 RU: | 7 
—-—— — —— <-— == 

Årlig KARM RIDE sant one fore ke nde nes 462 373 329 | 326 | 339 344 345 

vad 9 av förrädet ........:.s.«: FS RN FRA | Gr | RR | ro | Blioa 
Tillf. oml.-tid som erfordrats för 

samma avv. enligt en arealme- | | 

EEE FAR Fr a a de abstön ins tA RASA 6 So 90 109 104 102 | 100 100 

VII 

I mONTVA VE VE TRESRASIEST 

Ex. 3 är motsatsen till det föregående och framställer en skog med 

underskott i de äldre åldersklasserna. Men då ju en skog på olika sätt 

kan delas i en del, som är normal, och en som icke är det, och jag 

anser det vara att föredraga, att den icke normala delen är positiv, 

framför att den är negativ, låter jag exempel 3 framställa en skog, som 

är normal med 100-årig avverkningsålder med undantag av I. ålders- 

klassen, som är dubbelt för stor. (Detta är ju detsamma, som att den 

är normal med undantag av att de fyra äldre åldersklasserna äro hälften 

så stora). Fig. 4 och tab. VIII framställa detsamma för detta ex. som 

Heda och. tab. VII för det föregaende: 
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Under 1:a per. avverkas V. åldersklassen, varjämte det obetydliga 

virkesöverskottet medför, att 60 kbm. av IV. åldersklassen även huggas 

under per. (för litet att kunna angivas å diagrammet). — Under 2:a per. 

gör sig den dubbelt för stora arealen, som nu kommit upp i II. ålders- 

klassen, därigenom mera märkbar på avverkningen. Vid slutet av per. 

hugges därför 99-årig skog. — Under 3:e per. hugges av samma anled- 

ning ned till 97-åriga bestånd. — Sedan i 4:e per. är av V. ålders- 

klassen så mycket avverkat »i förskott», att av den för stora IV. ålders- 

klassen får tagas en rätt stor del; ned till 95 år. — I 5:e perioden hug- 

ges blott av V. åldersklassen ned till 103 år. I denna period, då större 

delen av deu för stora åldersklassen får falla för yxan, når även av- 

verkningsbeloppet sin kulmen. — Under 6:e per. hugges resten av VI. 

aldersklassen samt större delen av den V. Vid periodens slut hugges 

i 102-årig skog. — Under /7:e per. lämnas endast ungefär '/,;-årshygge 

kvar av V. åldersklassen. 

Observera, hur den dubbelt för stora åldersklassen fördelats till av- 

verkning under tre olika perioder. Under 4:e per. avverkas ungefär '/6, 

under 5:e ?/, och under 6:e '/6. Under nästa omdrev kommer den ännu 

för stora åldersklassen att ytterligare något minskas genom att en liten 

del »flyttas framåt», en annan »bakåt»>. 

Hela exemplet visar oss, hur metoden arbetar, då den i god tid får 

känning av en oregelbundenhet i åldersklassfördelningen. Diagrammet 

VIII visar ju, att variationen i årsavverkningens storlek ej varit så 

betydande, och ändock har avverkningen ej behöft röra sig annat än i 

skog mellan 96 och 103 år. 

Tab. VIII. Årsavverkning m. m. under olika perioder av ex. 3. 

| Period 

EE 2 3 4 5 Ö 7 

ES 
| Än He Ravyverknine mens SN Te 283 | 292 sug ol 375 1 300MINSGe 

AVSER LIRAT AV i TOTTA GEL feel 1,97 1,90 1,89 1,96 2,07 2,09 2,00 
Tillf. oml.-tid, som erfordrats för | 

samma avv. enligt en arealme- | 

EON a na a aa G SANTE | 120 114 I 10 100 92 98 100 

Till undvikande om möjligt av missförstånd, vill jag hava sagt, att 

bakom dessa exempel icke ligger någon tanke, att samma normala av- 

verkningsålder skall i verkligheten komma att tillämpas utan avbrott i 

140 år. Att jag följt en skog under så många perioder, har endast 

varit för att praktiskt visa, att metoden arbetar i rätt riktning. 

+ 
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Göres en avverkningsberakning för Värmlands läns skogar på grund- 

valen av de vid taxeringen utrönta virkesbeloppen, måste först materia- 

let omföras med avseende å åldersklasserna. Dessa äro nämligen icke 

bestämda av trädens biologiska ålder, utan av antalet årsringar vid bröst- 

höjd, varigenom varje åldersklass blivit förskjuten i medeltal 9,44 år. 

Därför har jag flyttat hälften! av virkesmängden i varje »brösthöjds- 

äldersklass> till närmast högre klass, Därvid erhålles med tillämpande 

av I100-årig avverkningsålder en reducerad kubikmassa av 81,795,000 

kbm. (avrundat), vilken med endast 1,2 promille understiger den verkliga. 

Årliga slutavverkningen beräknas till 1,635,900 kbm. 

+ 

En del detaljer kunna ytterligare vara att lära av våra exempel, var- 

vid jag dock vill försöka undvika att komma för mycket in på det när- 

liggande, vidlyftiga ämnet om skogshushållningsplaners upprättande. 

Se vi på ex. 2, så märka vi, att årsavverkningen minskas med 89 

kbm. vid övergången till 2:a per., och ex. 1 låter oss förmoda en ändå 

starkare minskning. Vid sådant förhållande — stort överskott på gammal 

skog — måste 20-åriga perioder anses vara väl långa. Beror en hög 

avverkning sålunda på stor tillgång på gammal skog, vilket blir förrätt- 

ningsmannens sak att avgöra, torde en hushållningsplan ej böra fast- 

ställas för längre tid än 10 år, eller ock vid planens upprättande verk- 

ställas en approximativ beräkning av vilken minskning i avverknings- 

beloppet kan böra vidtagas efter 10 år. 

Metodens känslighet för virkets överårighet beror på det förhållan- 

det, att när jag avverkar exempelvis 1000 kbm. i VIII. åldersklassen, 

8. 1000 

4 

minskning endast till en del uppväges av, att den kvarvarande skogen 

dels tillväxer i massa, dels växer upp i äldre åldersklasser. För att 

undvika alltför stora växlingar i avverkningsbeloppet av denna anledning, 

synes det lämpligt att icke räkna med flera än två åldersklasser över 

avverkningsåldern. Om vi i ex. i därför räkna virket i VIII.—IX. 

åldersklasserna till den VII., så minskar detta den reducerade virkesmassan 
c 8— sm 

5795 ( - ER EE CER = 8637 kbm. och den årliga avverkningen 
4 

detta minskar det reducerade förrådet med = 2000 kbm., vilken 

med 

med — -.8637 = 173 kbm. Årsavverkningen blir då 2767 kbm. 
100 

! Egentligen Sea men det är ju den äldre delen av klassen, som skall flyttas. — En 
S 20 

annan olikhet, verkande i motsatt riktning, är att åldersklasserna vid Värmlandstax. ej om- 

fatta åren 1—20, 21—40, 0, s. v. som vanligen i praktiken, utan åren I—19, 20—39, 0. s. v. 
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Här framträdde en ny egenskap hos metoden. Om skogen till sin 

areal eller virkesförråd (ex. skogseld) förändras, behöver man ej göra 

om avverkningsberäkningen för hela skogen, utan kan verkställa denna 

för den tillkomna eller avgångna delen och lägga till resp. draga ifrån 

det tidigare beloppet, vilket medför samma grad av korrekthet, som en 

ny beräkning för det hela. Axiomet »det hela lika med summan av 

sina delar» kan uppfyllas, då man vet, vilken inverkan på avverkningens 

storlek varje särskild virkesmassa har. Detta förhållande, som ej äger 

rum, då tillfällig omloppstid får begagnas, är av en viss betydelse, då 

till exempel ett ungskogsskifte — för vilket särskild hushållningsplan 

kanske ej kan upprättas, men som ändock bör öva inflytande på avverk- 

ningsbeloppet -— förvärvas och tillägges ett större skogskomplex, eller 

då en större skogsägare vill göra en generell avverkningsberäkning för 

ett större antal hushållsenheter tillsammans (ex. ett helt revir); då vet 

man, att man erhåller samma slutresultat, vare sig man räknar för revi- 

ret i sin helhet eller för varje hushållsenhet för sig, förutsatt att samma 

avverkningsålder användes. 

Den här föreslagna metoden medför vissa konsekvenser för taxerin- 

gens handläggande å marken. Ålderns riktiga utrönande får ökad vikt, 

likasom beståndens uppdelande efter åldersgränser. Vad beträffar virkes- 

beloppet i I. åldersklassen, så brukar ju det ofta ej uppskattas; för att 

dock denna åldersklass skall kunna på avverkningsbeloppet göra gällande 

sitt visserligen ringa inflytande, måste den dock tilldelas en viss virkes- 

massa, som lämpligen kan ske enligt en erfarenhetstabell för hela ålders- 

klassens areal, om den ej uppskattas beståndsvis. 

Denna formel ger årsavverkningens storlek. Önskar man veta 20-års- 

periodens nuvarande virkesmassa, får man ej multiplicera denna med 

20, då man erhåller för stor virkesmassa, utan man måste även taga 

hänsyn till i medeltal 10-årig tillväxt. Detta är särskilt av vikt vid om- 

loppstider under 100 år, då tillväxten är större. 

En fråga, som måste beröras, är var metoden kan tillämpas. Gäller 

den för trakthyggesskogar eller blädningsskogar? Eller både i Norrland 

och Södra Sverige? — Beträffande den första frågan, så kan jag icke 

se något skäl, varför olika metoder skola användas för avverkningsberäk- 

ningen, om man vill trakthugga eller bläda, innan det visats, att dessa 

olika skogsbrukssätt giva olika virkesavkastning. Skogsbrukssättet under 

föregående perioder däremot spelar en viss roll för metodens använd- 

barhet. Har en skog blädats så länge, att alltför stora virkesmassor ej 

kunna hänföras till någon viss åldersklass, kan ej längre metoden med 

samma fördel användas. Mindre virkesmassor, ej hänförbara till viss 

åldersklass, kunna lämpligast ingå i den reducerade virkesmassan med 
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reduktionsfaktorn som koefficient. Vid Värmlandstaxeringen fördelades 

de olikåldriga beståndens virkesmassor i proportion till provträdens för- 

delning — ett som det vill synas mycket gott sätt, om provträden tagas 

enligt en god regel och i tillräckligt antal. — Timmerblädning åter är 

ett skogsbrukssätt, som lämnar mindre avkastning än de föregående, 

varför ej denna metod för avverkningens beräknande är oförändrad an- 

vändbar för skogar, där detta skogsbruksätt på grund av avsättningsför- 

hållandena måste tillämpas. Avverkningsformeln ger nämligen årshyg- 

gets hela virkesmassa, varför denna måste reduceras med de huggbara 

beståndens gagnvirkesprocent, som jägmästare HENRIK PETTERSON ' före- 

slagit, eller på annat lämpligt sätt. 

Då konstanterna äro utarbetade på grundlag av material från Malings- 

bo — som bekant i Bergslagen — torde de vara tillämpliga för Södra 

Sverige samt åtminstone Norrlands sydligaste kustlandskap. För övre 

och inre Norrland däremot anser jag mig icke —- med den bristfälliga 

kännedom jag har om lagarna för skogens tillväxt där samt övriga om- 

ständigheter av betydelse — kunna taga på mitt ansvar att rekommen- 

"dera dem i deras nuvarande skick och utan särskilda undersökningar. 

Jag vill dock påpeka, att av de konstanter, som beräknats på grund av 

MaasS” erfarenhetstabeller, det just äro de för växtlighetsgrad o,, som 

bäst stämma överens med de konstanter, som erhållas enligt JONSONS 

växtlighetsgrad 0,7 (se tab. V), och MAASS växtlighetsgrad 0,4 får väl 

anses som kanske bäst representerande en stor del av dessa skogar. — 

Att de uträknade värdena på reduktionsfaktorn äro användbara endast 

under förutsättning av 20-åriga åldersklasser, säger sig självt. 

Föravverkningar. 

Årliga avverkningen i en skog består ju både av sluthuggning eller 

föryngringshuggning och av föravverkningar; av dessa är det endast 

sluthuggningen, som denna metod avser att beräkna. Icke desto mindre 

äro här några ord om föravverkningarna på sin plats. 

Föravverkningarna äro av flera olika slag, rensnings- och berednings- 

huggningar, gallringar (som numera ofta brukas som kollektivnamn för 

alla slag av föravverkningar), ljushuggningar. Gränsen till föryngrings- 

huggningen är svår att draga och gäller detta särskilt ljushuggningen. 

Obestridligen är den icke en föryngringshuggning — i biologiskt-skogs- 

tekniskt avseende — då beståndets föryngring ej därmed avses, men icke 

desto mindre anser jag den under vissa omständigheter böra räknas som 

slutavverkning — i taxatoriskt avseende. Då en avverkningsberäkning 

! HENRIK PETTERSON: Om avverkningsberäkning för blädningsskogar, Sk. t. 1906: 73. 
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upprättas, förutsättes — för att tala med normalskogen — att de nu 

81-åriga bestånden vid 100 års ålder hålla samma virkesmassa som de 

nuvarande 100-åriga bestånden. Och däri äro nog alla ense, att ljus- 

huggningar, som göras inom 1:a periodens yta, böra fråndragas slut- 

avverkningen. Men en avverkningsberäkning förutsätter också, att om 

20 år skall finnas en V. åldersklass lika med den nuvarande. Jag anser 

därför, att varje ljushuggning vid högre ålder, som göres starkare än 

som är förenligt med den erfarenhetstabell, som legat till grund för av- 

verkningsberäkningen (d. v. s. i detta fall så stark, att den i betydande 

grad minskar den avverkningsbara skogens kubikmassa), bör räknas som 

ingående i slutavverkningen. 

Beräknandet av gallringarnas (beståndsvårdande huggningarnas) storlek 
blir en annan fråga, som faller utom ramen för denna uppsats. Någon 

tillnärmelsevis riktig generell beräkning torde ej kunna göras, utan blir 

det gallringsbehovet i de särskilda bestånden, som får vara det avgö- 

rande. Det har föreslagits att beräkna föravverkningarna i viss procent 

av slutavverkningen, ex. 40 å 50 20. Det går i normala skogar, men 

eljest anser jag det vara ett felaktigt förfaringssätt, åtminstone då slut- 

avverkningen beräknas enligt denna metod. Om äldre skog förekommer 

i relativt stor utsträckning, blir slutavverkningen stor, men då tillgången 

på yngre skog i så fall är liten, kunna också gallringarna bliva mindre, 

än där ett motsatt förhållande är rådande. Däremot skulle gallringarna 

möjligen — om man nu vill ha en generell beräkning — kunna beräk- 

nas i vissa på erfarenhet grundade procenter av de gallringsbara ålders- 

klassernas virkesmassor; en sådan möjlighet skulle grunda sig på ett an- 

tagande, att gallringsprocenten vore (inom rimliga gränser) oberoende 

av slutenhetsgraden, en åsikt, som kanske har ett visst berättigande. 

Dock böra gallringarna ej bindas av en uppgjord beräkning. Måste 

hela virkesuttaget till sin mängd bestämmas — vilket i vissa fall erfordras, 

då annans rätt därav beröres — synes detta bättre ske så, att vad som 

gallras utöver en viss mängd, skall dragas ifrån slutavverkningen. — 

Detta mera sagt i förbigående. 

kk 

Sedan denna uppsats skrivits, erfar jag, att Domänstyrelsen i en cirkulär- 

skrivelse till samtliga skogstaxatorer infordrat yttrande över, huruvida 

ett nytt indelningscirkulär anses böra innehålla anvisningar angående 

någon viss formel till stöd för avverkningsberäkningen, eller huruvida 

" Då dessutom gallringsprocenten kan variera i hög grad, utan att gallringen behöver 

vara mindre förenlig med en god skogsvårds fordringar, kan det ifrågasättas, huruvida icke 

gallringsprocenten under perioder med hög slutavverkning bör sättas något lägre och 

under perioder med mindre slutavverkning något högre än eljest. 
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avverkningsbeloppet hellre bör föreslås enligt förrättningsmannens fria 

bedömande av vad som med hänsyn till skogens beskaffenhet kan anses 

vara lämpligt. En dylik tanke innebär ett tydligt bevis för, att före- 

fintliga formler ej äro i stånd att i önskvärd grad taga hänsyn till de 

faktorer i skogen, som betinga avverkningens storlek. Huru skogstaxa- 

torernas svar utfallit, är mig icke bekant, men det skulle ej förvåna mig 

alltför mycket, om en del av dem ansett, att en formel, som måste anses 

mindervärdig, bort ersättas med »förrättningsmannens fria bedömande», 

vilken avverkningsberäkning redan förut framhållits kunna under vissa 

betingelser giva gott resultat. 

Vidare tror jag mig känna, att flera bland vårt lands ofta mest prak- 

tiska skogsmän av denna brist hos av dem kända metoder felaktigt 

dragit den slutsatsen, att denna brist inginge i avverkningsberäkningens 

natur, vore en från begreppet avverkningsberäkning oskiljaktig egenskap; 

detta logiska felslut torde ha medfört, att mer än en anser varje avverk- 

ningsberäkning (undantagen det fria omdömets) vara ett otillbörligt över- 

grepp, som med nödvändighet måste bortse från de faktorer, vilka böra 

bestämma avverkningsbeloppet.' Jag anser mig icke vidare behöva be- 

möta denna åsikt, då hela min framställning går ut på att framvisa den 

motsatta; kan denna uppsats åstadkomma en ändring i förenämnda åsikt 

om avverkningsberäkningsmetoder och deras berättigande, så har den 

icke varit skriven förgäves. 
k 

Härnedan anser jag mig böra göra en sammanfattning av metoden, då 

uppgifterna därom förekomma spridda i uppsatsen. 

Årliga slutavverkningens belopp uträknas genom nedan angivna, för 

olika huggbarhetsålder olika avverkningsprocenter av en reducerad virkes- 

| Huggbarhetsålder, år 

| 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 

I Reduktionsfaktor............... 3,1 334 | 3,7 4,3 4,6 4,9 | 5,2 

Averkningsprocent ............ 355 2,9 | 2,4 1,7 1,35 | 1,2 

massa, som erhålles genom att summan av de särskilda åldersklassernas 

virkesmassor, multiplicerade med åldersklassernas nummer, divideras med 

härovan för ifrågavarande huggbarhetsålder angiven reduktionsfaktor. 

Februari 1915. 

1 Även yttre ekonomiska faktorer (konjunkturer) böra inverka på årsaverkningen, men att 

taga hänsyn till dessa blir skogsförvaltarens, ej formelns sak, då denna fluktuation — där 

den överhuvudtaget låter sig överskådas — har korta, ej långa perioder, 
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Två fotografier av undertryckta tallmarbuskar. 

Vid ett skogsmöte på Robertsfors bruk i Västerbottens län år 1903 

uppstod under skogsexkursionen en ganska livlig debatt rörande under- 

tryckta tallmarbuskars förmåga att repa sig efter friställning. Under det 

Fig. I. Trénne tallmarbuskar, friställda år 1903. Robertsfors bruk. Västerbotten. 

att många deltagare i mötet ansågo, att tallmarbusken ej har samma 

förmåga som granmarbusken att vid friställning fortleva och utveckla 

sig, hade en del andra — varibland undertecknad — en annan mening, 

varför jag omedelbart efter mötet lät friställa-tre stycken till synes hopp- 

lösa tallmarbuskar, som sedermera totograferades (bild 1) med utmär- 

kande av den punkt, varifrån bilden togs. 
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År 1914 togs från samma punkt en ny fotografi och resultatet åter- 

finnes å bild 2. Alla tre marbuskarna hava repat sig, och efter allt att 

döma hava de framtiden för sig. 

Fig. 2. Samma tallar som å fig. I, elva år efter friställningen:; Robertsfors bruk, Västerbotten. cg 5: 

Av de granbuskar, som å bild 2 synas till vänster om mitteltallbusken, 

återfinnes den största som liten buske å bild 1, av de övriga torde en 

del hava varit övertäckta av riset. Umeå den 25 maj 1915. 

VILH. ALUND. 
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Betänkande rörande skogsbrandförsäkringsfrågan, 

avgivet av de jämlikt beslut å Svenska Skogsvårds- 

föreningens möte den 16 mars 1915 utav föreningens 

styrelse utsedda kommitterade. 

Skogsbrandförsäkringsfrågan har i många år varit föremål för uppmärksam- 
het i vårt land utan att härstädes ännu hava vunnit slutgiltig lösning, under 
det att man i såväl Tyskland som Norge och Finland lyckats införa skogs- 
brandförsäkring under olika former. 

På Svenska Skogsvårdsföreningens möte den 16 mars d. å. var frågan före- 
mål för diskussion, varefter föreningen beslöt uppdraga åt sin styrelse att utse 
en särskild kommitté med uppgift att söka utreda denna enligt de närvaran- 
des mening för landet i dess helhet så viktiga fråga samt efter företagen ut- 
redning lämna skogsägarna tillfälle yttra sig över det förslag till frågans lös- 
ning, som kommittén kunde avlämna. 

På grund av nyss nämnt, Svenska Skogsvårdsföreningens styrelse lämnat upp- 
drag har styrelsen den 31 mars 1915 till ledamöter i utredningskommittén 
kallat herrar bruksägaren greve H. Wachtmeister (sammankallande), ledamoten 
av riksdagens första kammare auditören Hugo Fahlén, ledamoten av riksdagens 

andra kammare J. Ström, byråchefen friherre Th. Hermelin, fil. dr Frans 
Kempe, överdirektören P. J. G. Laurin samt godsägaren Gustaf Sederholm 
med herrar disponenten Axel Sahlberg, hemmansägaren A. J. Hansson i Bring- 

åsen och ryttmästaren A. Wallenberg såsom suppleanter. 

Sedan dr Kempe avsagt sig ledamotskapet i kommittén, och överdirektör 
Laurin förklarat sig vilja deltaga i kommitténs arbete allenast så länge detta 
behandlade frågan rent principiellt, varemot han ansåg sig icke böra lämna 
sin medverkan beträffande eventuell utredning 1i fråga om enskild bolags- 
bildning, har kommittén påbörjat sitt arbete, varvid kommittén uppdragit åt 
länsjägmästaren W. Dybeck att vara dess sekreterare. Sedermera har rytt- 
mästaren Wallenberg inträtt i kommittén, under det att auditör Fahlén därur 
avgått. 

Efter hållna överläggningar å ett flertal sammanträden i Stockholm får 
kommittén härmed avgiva betänkande i frågan. 

Med hänsyn till att vårt land till så betydande utstäckning upptages av 
skog, anser kommittén det vara av mycket stor betydelse och av största vikt 
ur såväl nationalekonomisk som ock privatekonomisk synpunkt, att skogsbrand- 
försäkringsfrågan härstädes må finna en snar och lycklig lösning. Det är för 
hela landets ekonomiska utveckling en livsbetingelse, att våra skogars avkast- 
ning och produktionsförmåga ej blott vidmakthålles utan ock ökas, och för 

44 = Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915. 
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den skull måste varje åtgärd till tryggande härav vara särdeles önskvärd. 
För den enskilde skogsägaren är det av ej mindre betydelse, att de ekono- 
miska förluster han kan lida genom skogsbrand utjämnas och lindras, samt 
att den avbrända skogsmarkens snara återförsättande i skogbärande skick 
ekonomiskt underlättas. Ej heller bör förbises skogsbrandförsäkringens grund- 
läggande betydelse för skogens utnyttjande såsom låneobjekt. : 

Vid frågans utredning gör sig emellertid bristen på andvändbar statistik 
över hithörande förhållanden i hög grad gällande. 

Den enda något så när tillförlitliga statistik, som står till buds, avser å 
statens skogar inträffade skogseldar och erhålles ur Kungl. Domänstyrelsens 
redogörelser för statens skogväsende under. skilda år. Sådan statistik, av- 
seende åren 18835—1914, har för kommitténs räkning sammanförts på så 
sätt, att den lämnar uppgift å skogseldar i skilda delar av landet, nämligen 
i Lappland, övriga Norrland, Särna socken med Idre kapellag samt övriga 

Sveriges (BIE) 
Kommittén har vidare från samtliga skogsvårdsstyrelser begärt uppgifter 

på den areal enskild skogsmark, som under år 1914 härjats av skogseld. Av 
dessa uppgifter har framgått, att den av skogseld detta år härjade arealen 
enskild skogsmark uppgår till omkring 13,515 har, häri ej inberäknade de 
skogsområden, som eventuellt brunnit i Södermanlands samt Göteborgs och 
Bohus län, för vilka län inga uppgifter lämnats, ävensom i Norrbottens och 
Västerbottens län samt Särna socken med Idre kapellag i Dalarna, där skogs- 
vårdsstyrelse saknas. I bilaga II redogöres för de skogbrända arealernas för- 
delning på de skilda länen. 

Kommittén har från landets skogsvårdsstyrelser dessutom anhållit om upp- 
lysning, rörande i vilken omfattning av skogseld härjade skogsmarker ännu 
ligga kala och i saknad av tillfredsställande återväxt. Av de inkomna svaren 
framgår, att enskild skogsmark, som härjats av skogseld under åren från och 
med 1905 till och med 1913, i allmänhet redan skogsodlats antingen genom 
resp. skogsägares egna intiativ eller ock genom skogsvårdsstyrelsernas förmed- 
ling, likasom att skogsvårdsstyrelsernas arbete så gott som överallt är inriktat 
på att, där så ej redan skett, understödja och ordna skogsodlandet av de före 
den I januari 1905 avbrända skogsmarkerna. Från vissa län meddelas ock 
att all skogsmark, som övergåtts av skogseld, redan är skogsodlad eller blivit 

försedd med återväxt. 
Av omförmälda statistik rörande statens skogar framgår bland annat, att 

skogseldfaran är betydligt olika under skilda år, och att s. k. katastrofår åter- 
kommit med ungefär 13 års mellanrum, att den areal skogsmark, som i me- 
deltal årligen under förenämnda 20 år avbränts genom skogseld, utgör i pro- 
cent av totala skogsmarksarealen å statens skogar o,o52, och att samma pro- 

cent å de här förut angivna skilda delarna av landet uppgå till följande, 

nämligen: 

1009 840 [BE 01 Od aha Te kb RRARR PE ERA 5 4 Nr ANA RR bra RER sd SSA SARAS O,06L NA 
STOMI SAN OTEL Er ED ret es EA rs ae el LEN Re 0,042 >» 
» Särna socken med Idre kapellag i Dalarna ...... O,041 >» 

SENÖVII GA SVETI 2 CV busk Necker as ek neN utge ARD BS O,05I1 >» 

Beträffande frågans utveckling i våra grannland Norge och Finland samt 
Tyskland, ävensom rörande vad som här i landet under skilda tider åtgjorts 
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till frågans lösande, tillåter sig kommittén hänvisa till det referat över ärendets 
behandling å Svenska Skogsvårdsföreningens förenämnda årsmöte den 16 mars 
innevarande år, vilket finnes infört i Skogsvårdsföreningens tidskrift för detta 
fri(Sid. 401 m. fl). 

Försök att ordna frågan på enskild väg hava gjorts vid flera tillfällen, 
senast genom »Svenska Skogsbrandförsäkringsbolagets — ömsesidigt —>» till 
Kungl. Maj:t ingivna anhållan om stadfästelse å bolagsordning, vilken stad- 
fästelse numera även vunnits, och har i dagarna utfärdats inbjudan till teck- 
ning för vinnande av skogsförsäkring och därmed delägareskap i bolaget. 

Då försäkringsinspektionen hade att yttra sig över Svenska Skogsbrandför- 
säkringsbolagets nyssnämnda anhållan, väckte försäkringsinspektionen förslag, 
att frågan borde ordnas såsom en statens angelägenhet samt lösas i form 
av obligatorisk försäkringsskyldighet för all Sveriges skogsmark, såväl statens 
som enskildes. Härigenom skulle kunna beräknas en jämförelsevis billig pre- 
mie, då nämligen försäkringsanstalten redan från början kunde arbeta med 
full omslutning av hela försäkringsobjektet. 

Ehuru försäkringsinspektionens förslag enligt kommitténs mening onekligen 

innebär flera moment av tilltalande natur, av vilka särskilt bör framhållas de 

låga premier (2—3 öre per har försäkrad skogsmark), som med hänsyn till 
förslagets grundprincip kunnat beräknas, anser kommittén det vara olämpligt 
att av skogsägarna uttaga en brandförsäkringspremie på ett sätt som närmast 

påminner om vanlig beskattning. Skogsägarna i hela landet utom Norr- och 
Västerbottens län och Särna socken med Idre kapellag i Dalarna äro redan 
förut betungade med skogsvårdsavgifter, varjämte skogsaccis utgår för allt salu- 
virke. Kommittén kan ej heller gilla förslaget om att från obligatorisk för- 
säkring skulle undantagas skogar belägna 1 Lappland, i Särna socken med 
Idre kapellag samt i skyddsskogsområdena i Jämtland, Härjedalen och Dalarna, 
eller att vid obligatorisk försäkring olika hög premie ansetts böra beräknas 
för norra och södra delarna av landet, resp 2 och 3 öre per hektar. Kom- 
mittén är vidare av den mening, att en skogsägare icke torde kunna vara till- 
fredsställd med den av inspektionen angivna ersättningen för vid inträffad 

skogseld liden förlust. Ersättningen skulle nämligen i intet fall utgå med 
högre belopp än 50 kr. pr har, då såsom vid skogseld i ungskog utan avverk- 
ningsvärde skadeprocenten vore 100, och kunna nedgå till endast 5 kr., då 
gammal skog brunnit, och skadeprocenten exempelvis ej vore större än 10. 
Dessa ersättningar skulle i många fall ej vara tillräckliga för bestridande av 

skogsodlingskostnaderna. Ett skogsbrandförsäkringssystem, byggt på de prin- 
ciper, försäkringsinspektionen föreslagit, måste givetvis även förutsätta i lag fast- 
slagna bestämmelser för brandskademedlens användning för skogskultur, på det 
att det mest bärande motivet till obligatorisk statsförsäkring, nämligen de av- 
brända markernas snara återförsättande i skogbärande skick, skulle komma 
till dess fulla rätt. 

Av gjorda uttalanden från skilda håll beträffande försäkringsinspektionens 
förslag har med klander även framhållits det däruti liggande, för skogsägarna 
allt annat än tilltalande »tvånget». Kommittén, som anser sig i huvudsak 
böra instämma i de uti detta avseende gjorda uttalanden, håller före, att brand- 

försäkring av skog eller 'skogsmark bör vara en skogsägares privata affär, 
under det att däremot staten bör hava förpliktelser att medelst i lag givna 
föreskrifter samt genom understöd och upplysningsarbete söka verka för att 
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skogseldar icke uppkomma och att icke förty inträffade sådana begränsas till 
omfattning och skadliga verkningar. I dessa avseenden torde få hänvisas till 

bland annat »Lag om förekommande och släckning av skogseld av den 14 
oktober 1914.» 

Vidare bör staten, kommuner och större skogsägare m. fl. understödja och 
påskynda vidtagande av de skyddsåtgärder, som kunna anordnas till skogselds 
upptäckande och hämmande. Såsom sådana torde i första rummet böra näm- 
nas ett väl genomfört vakthållningssystem, varvid under för uppkommande av 
skogseld farlig tid anordnas vaktposter från brandtorn och högt belägna platser, 
vilka medelst telefon äro förbundna med bebyggd ort, därifrån släckningshjälp 

kan anskaffas. Även ett utgrenat vägsystem har stor betydelse vid skogseldar- 
nas släckande, enär erfarenheten vwisat, att de flesta skogseldar lätt låta sig 

bekämpas och begränsas, om släckningsmanskap hastigt kan befordras till 
brandplatsen. Kommittén vill ock erinra om det trängande behovet av att 
lämpliga åtgärder snarast må vidtagas till förhindrande av att skogseldar upp- 
komma genom antändning från lokomotiv vid drift å såväl statens som en- 
skildas järnvägar. Enligt vad kommittén har sig bekant, pågår inom domän- 
styrelsen och järnvägsstyrelsen utredning för uppgörande av förslag till be- 
stämmelser för sådant ändamål. 

I fråga om de avbrända markernas snara återförsättande i skogbärande skick 
är ju ock statens understödjande ingripande mycket önskvärt. Sådant under- 
stödjande äger redan nu rum genom de anslag av inemot 300,000 kronor 
— däri inberäknade de 10 procent av inflytande skogsvårdsavgitter, som 
K. Maj:t i mån av förefallande behov fördelar mellan skogsvårdsstyrelserna i 
riket — vilka staten årligen lämnar landets skogsvårdsstyrelser till skogsod- 
lingens befrämjande och såsom bidrag till uppehållande av skogsvårdsstyrel- 
sernas verksamhet. De flesta skogsvårdsstyrelser hava även, såsom nämnts, 

redan nu inriktat sitt arbete på att påskynda och under olika former under- 
stödja skogsodlingen av genom skogsbrand uppkomna kalmarker. 

Skogsbrandförsäkringsfrågan bör således enligt kommitténs åsikt lösas på 
frivillighetens väg och genom enskilt initiativ. 

Enär emellertid, såsom ovan framhållits, det måste anses vara av allmänt 

intresse, att en skogsmarkägare erhåller ersättning för den skada, som genom 

skogseld vållas hans skog, eftersom sådan ersättning kan förväntas komma att 
påskynda den avbrända skogsmarkens återförsättande i skogbärande skick, har 
kommittén behandlat väckt förslag därom, att med hänsyn såväl härtill som 
ock till det i jämförelse med annan försäkringsrörelse säregna och inom lan- 

det oprövade i fråga om skogsbrandförsäkring, staten lämpligen borde ställa sig 
såsom garant för ett enskilt bolag, som hade till uppgift att åt sina med- 
lemmar lämna ersättning för genom skogseld vållad skada å den s. k. skogs- 
botten. Härmed skulle förstås skogsmark och de icke avsättningsbara dimen- 
sionsklasserna av den därpå växande skogen, intill ett maximum, vilket an- 
setts böra sättas lika med högsta för orten beräknade kulturkostnad, och 
alltså varierande för skilda delar av landet. Denna form för statsunderstöd 
åt skogsbrandförsäkringen 1 landet, därvid staten komme att understödja det 
rent nationella intresset för skogsbrandförsäkring, som ligger i tryggheten 
för de brända markernas återkultiverande och i kontrollen av att skogsbrand- 

försäkring mot skäliga premier må bliva tillgänglig för alla, vilka kunna hava 
behov därav, synes kommittén beaktansvärd. 
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Ehuru frågan genom förverkligande av sålunda skisserat förslag skulle er- 
hålla ett kraftigt stöd, som helt visst komme att 1 ej ringa grad bidraga till 
dess snara lösning, är kommittén dock av den åsikt, att skogsbrandförsäkrings- 
frågan i vårt land icke, åtminstone för närvarande, bör ordnas genom åtgär- 
der från statens sida eller genom statsunderstödd försäkringsverksamhet. 

När kommittén sålunda kommit till nyssnämnda åsikt och är av den över- 
tygelse, att det enskilda initiativet bör lösa föreliggande fråga, har givetvis 
kommittén funnit sig böra upptaga till överläggning och granskning, huruvida 
icke med det initiativ, som tagits av stiftarna till förenämnda »Svenska skogs- 
brandförsäkringsbolaget — ömsesidigt», och vilket numera resulterat i dels 
erhållen stadfästelse å bolagsordning, dels inbjudan till teckning i bolaget, 
frågan kan anses hava kommit i sådant läge, att landets skogsägare därige- 
nom böra känna sig tillfredsställda, och att för kommittén sålunda allenast 
återstår att med konstaterande härav tillråda skogsägarna att ansluta sig till 
berörda bolag. 

Vid sådan företagen granskning av »Svenska skogsbrandförsäkringsbolagets 
—- ömsesidigt» organisation och allmänna förutsättningar att på ett från skogs- 
ägarnas synpunkt tilltalande sätt kunna lyckligt lösa skogsbrandproblemet har 
kommittén, utan att vilja förringa betydelsen av det utav berörda bolags 
stiftare tagna initiativ i frågan, ansett sig icke kunna odelat ansluta sig till 
de principer, som tagit sig uttryck 1 den fastställda bolagsordningen. Kom- 
mittén har beträffande nämnda bolagsordning 1 främsta rummet fäst sig vid 
förlagsaktiebolaget och dess ställning till det ömsesidiga skogsbrandförsäk- 
ringsbolaget. 

Kommittén anser i likhet med försäkringsinspektionen, att ett garantikapital 
är en styrka för ett skogsbrandförsäkringsbolag, särskilt med hänsyn till s. k. 
katastrofår, sådana som exempelvis åren 1888, 1901 och 1914, enär ett 

ömsesidigt bolag med aldrig så väl avvägda premier alltid kan beräkna 
risken att visst år få utbetala betydligt större skadeersättningsbelopp än som 
motsvaras av premieintäkten för samma år. Om ett katastrofår inträffade 
genast efter bolagets bildande, kunde bolaget således rent av störtas omedel- 
bart efter det verksamheten påbörjats, därest det icke hade stöd av ett ga- 
rantikapital. Ett förlagskapital bör alltså anskaffas eller garanteras. Men 

detta förlags- eller garantikapital bör om möjligt icke anskaffas på sådana 
villkor, att skötseln av det ömsesidiga brandförsäkringsbolaget därmed i hu- 
vudsak övergår från de försäkrade till förlagsbolaget. 

I ömsesidighetsprincipen i nu förevarande avseende ligger ju det begreppet, 
att ett flertal — ju större desto bättre — skogsägare sammansluta sig i en 
förening eller ett bolag med uppgift att en för alla och alla för en svara 

för de skador, som genom skogseld kunna tillskyndas någon av de i sam- 
manslutningen förenade. Bolagets förvaltning handhaves naturligen lämpligast 
av en utav sammanslutningen utsedd styrelse, som dels har att sköta de lö- 
pande angelägenheterna och med ledning av eventuellt befintlig statistik och 
andra kända eller antagliga förhållanden beräkna den för täckande av ska- 
dorna sannolikt erforderliga medelpremien -— årspremien — och dels att vid 

fall av katastrofår genom extra utdebiteringar fördela de premierna och de 
gjorda fonderingarna överskjutande skadebeloppen. Styrelsens förvaltning 
granskas och kontrolleras sedermera genom bolagsstämman, varvid en var av 
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intressenterna äger att med sin röst stödja eller vid behov reglera av styrel- 
sen föreslagna åtgärder. 

Dessa principer hava emellertid ej helt kommit till synes i »Svenska skogs- 
brandförsäkringsbolagets — ömsesidigt» bolagsordning, i det att dess 17 $, 
enligt kommitténs mening, tillerkänner ägare av aktie i förlagsaktiebolaget 
oskäligt stor bestämmanderätt i det ömsesidiga försäkringsbolagets angelägen- 
heter i jämförelse med den rätt i detta avseende, som tillkommer delägare i 
detta senare. 

Rörande försäkringsobjektet har kommittén en något avvikande mening än 
den, som kommit till uttryck i » Svenska skogsbrandförsäkringsbolagets — öm- 
sesidigt» bolagsordning $ 2. 

Häri angives såsom försäkringsobjekt »skog eller skogsplantering, avverk- 
ningsrätt till skog och avverkat, i skog upplagt virke». Såsom känt är, ska- 
das visserligen vid skogseld den grövre — medelålders och gamla — skogen, 
så att den i många fall dör, men den kan vid avverkning i regeln tillgodo- 
göras utan annan nämnvärdare förlust, än som tilläventyrs kan vara en följd 
av förefintlig konjunktur, vilken ju kan vara mera eller mindre lämplig för 

realiserande av ett skogskapital. Erfarenheten från utlandet har visat, att de 
bolag, som syssla med skogsbrandförsäkring, ej gärna vilja ikläda sig full risk 
för en försäkrad skog, utan i allmänhet fordra, att skogsägaren själv ikläder 
sig 25 & självrisk. Under angivna förhållanden synes den i Norge av det 
Norske gjensidige skogsbrandforsikringsselskap tillämpade principen, att låta 

skogsägarna själva övertaga allt ansvar för den del av skogen, som vid skogs- 
brand ej nämnvärt förlorar i realisationsvärde, klokt avvägd och mera tillta- 
lande, än den, som rörande försäkringsobjektet i denna del följts av nu före- 
varande försäkringsbolag. Ett ömsesidigt bolag synes nämligen kommittén i 
främsta rummet böra arbeta på det för alla dess intressenter gemensamma 
fältet, vilket enligt kommitténs åsikt är beredande av ersättning vid sådan 
skogseld, som förorsakar skogsägaren kännbarare förlust. Sådant förhållande 
inträffar, när ungskog eller annan mindre skog av beskaffenhet, att dess av- 

verkning vid skadetillfället icke kan anses vara förenlig med god skogshus- 
hållning, genom eld förstöres. Ansvarigheten för genom skogseld förorsakad 
skada å i högre grad avverkningsbar skog såväl genom avverkningsvärdets 
minskande som ock genom det eventuella tillväxtvärdets förstörande bör så- 
lunda icke lämpligen läggas på det ömsesidiga brandförsäkringsbolaget. För 
sådana risker böra resp. skogsägare själva svara. 

Ehuru vid en detaljerad granskning ett flertal erinringar mot bestämmel- 
serna i »Svenska skogsbrandförsäkringsbolagets — ömsesidigt» bolagsordning 
skulle kunna framställas, vill kommittén allenast tillägga ytterligare en an- 
märkning av mera allmänt intresse, nämligen att bolagsordningens $ 3 hindrar 
försäkringstagare att utgå ur bolaget, så framt icke innehavare av inteckning 
i den försäkrade egendomen därtill lämnat sitt medgivande, detta oavsett om 
lån mot inteckning i fastigheten beviljats under eller utan villkor av skogs- 
brandförsäkring, vilket senare fall torde vara det vanligaste beträffande exem- 
pelvis större skogsägande bolag med obligationslån. 

Kommittén, som sålunda ansett sig icke kunna tillstyrka, att frågan om 

brandförsäkring av våra skogar göres till föremål för stadganden eller bestäm- 
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melser från statsmakternas sida, ej heller vid granskning av den för »Svenska 
skogsbrandförsäkringsbolagets — ömsesidigt» fastställda bolagsordningen funnit 
de för detta bolag däri angivna riktlinjer vara så avvägda, att de från skogs- 
ägarnas synpunkt lämpligen kunna obetingat godkännas, men som icke förty 

är av den bestämda övertygelsen, att det förefinnes ett verkligt behov av att 
frågan må med det snaraste erhålla en i alla avseenden lycklig lösning, har 
efter övervägande av skilda förslag och efter ingående studium av det frågan 
berörande material, som kunnat erhållas, enat sig om följande uttalande, i 

sig innefattande tvenne skilda alternativa förslag. 
Landets skogsägare böra 

antingen taga frågan i egen hand och bilda ett rent ömsesidigt skogsbrand- 
försäkringsbolag, stött på ett garantikapital av c:a 300,000 kronor och med 
en organisation, som till sina huvudgrunder överensstämmer med det utkast 
till bolagsordning, som återfinnes 1 härmed åtföljande bil. III, vilket varit 
föremål för sakkunnig granskning; 

eller ock, därest tillräcklig anslutning till förestående förslag icke synes kunna 
förväntas, understödja »Svenska skogsbrandförsäkringsbolaget — ömsesidigt», 

men allenast under förutsättning att detta bolag före dess definitiva bildande, 
vilket jämlikt $$ 20 och 22 av dess bolagsordning skall hava ägt rum senast 

den 14 maj 1916, går i författning om erhållande av sådan ändring av bo- 
lagsordningen, att skogsägarnas intressen må kunna anses bliva fullt tillgodo- 
sedda. 

Beträffande det under först angivna alternativ omnämnda garantikapitalet 
torde, under förutsättning att hos skogsägarna är att emotse ett verkligt och 
allmänt intresse för saken, utsikt förefinnas för att från intresserat håll sådant 

skall kunna anskaffas mot allenast vanlig räntegottgörelse och utan att för- 
läggarna fordra det avgörande inflytande på brandförsäkringsbolagets skötsel, 
som »Svenska skogsbrandförsäkringsbolagets förlagsaktiebolag» betingat sig. 

Med överlämnande till Svenska Skogsvårdsföreningens styrelse av detta sitt 
betänkande tillåter sig kommittén hemställa, att styrelsen ville sätta föreningens 
medlemmar i tillfälle att dels taga del därav, dels på allmänt sammanträde, 
så fort lämpligen ske kan, ånyo taga frågan i övervägande samt däri fatta 
avgörande beslut. 

Stockholm den 29 juli 1915. 

H. WACHTMEISTER, JOH. STRÖM. 

TH. HERMELIN. G. SEDERHOLM. 

AX. WALLENBERG. 

W. Dybeck. 
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Avvikande mening med avseende på viss del av motiveringen 

till betänkandet. 

Den nationalekonomiska betydelsen av skogsbrandsförsäkringsfrågans snara 
och lyckliga lösning synes mig vara så betydande, att därest icke det enskilda 
initiativet därvid visar sig vinna allmännare anslutning från skogsägarnas sida, 
statens ingripande då blir påkallat till tryggande därav, att avbränd skogsmark 
snarast möjligt försättes i skogbärande skick. 

Om ock skogsvårdsstyrelsernas arbete i detta hänseende är värt allt erkännande, 
kunna dock varken deras befogenhet eller tillgångar i varje fall förväntas vara 

tillfyllest. 
De detaljinvändningar, som gjorts mot försäkringsinspektionens förslag, torde 

väl genom en omarbetning därav kunna undanröjas, varemot den karaktär 
av tvång och därmed även av beskattning, som är utmärkande därför, säker- 
ligen kommer att göra dess genomförande för skogsägarna i hög grad mot- 
bjudande och väsentligt motverka deras förtroende och intresse för frågans 

lösning på denna väg. 
Statens medverkan härtill synes därför närmast böra inriktas på lagstiftning 

med syfte att ålägga skogsägarna liknande skyldighet till kultur av avbränd 

skogsmark som vid avverkning samt ekonomiskt understödjande av skogsbrands- 
försäkringen, 1 vad den avser dessa kulturkostnader. 

Mest önskligt är naturligtvis att frågan i sin helhet kan lösas på enskild väg, 
men om därvid allmän anslutning i nyssnämnda avseende ej vinnes, synes mig 
dess vikt kräva statens ingripande i ovan antydd riktning. 

Ålberga den 29 juli 1915. 
G. SEDERHOLM. 
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Uppgift å areal skogsmark i hektar, som genom skogseld avbränts å 

statens skogar åren 1885—1914. 

| 
| | KA EES (LL cg | | Medel | 

NN Lappland Övriga de OYT | Summa | Summa | a NAS 

[Norrland | 4 Sverige | hektar hektar period 
socknar | | 

| | | hektar 
| 

FUEISA ASEAS ARN 325 50 4 20 399 | 

MAT En död senjsk TS 3097 528 3400) 13500 | 
MINNS rörs 2,333 2,057 35$ 1,159 | -—-5,907 | 20,587 4,117 
15131 gr SER OEREA $,095 3,390 75 LSE RE 
[ETS ät 632 519 52 53 1,256 | 

RR Ser selen je 268 305 43 165 781 | 

sJ2 I GSK SEAN 2,081 2,716 52 21 4,870 | | 

TS NE fs ära SR AREA 50 | 8 — I SON 125702 2,558-| 

RER SIR SA ärr göra ae 418 | 249 JT 6 684 

II V kö So SEASONS 2,934 | 3139 135 190 6,398 
Tate ös OAS 122 | 312 = 78 512 

FIS le soc RA 240 | 30 178 63 Sr | 

TROR RES Noda 26 | TAS S 63 | 238 3,036 607 | 

[ie är SEA ERE — 3 — 7 80 | 

HS GAR Faa a 1,425 170 — TOOF IE L,005 

ET EIENRS OS Ser I, 100 = SOLKIELI5O 

TOO Le on 8,479 | —1,800 — 395 | 10,674 
SR varse d eler SE = 30 — 4,050 4,080 

LIST 3 jag oo AS AROR 655 120 — 50 25 1 I9,157 3,831 

TiBJO og SNS 1,688 268 200 2372 I -2,428 | | 
TOR RAR Eneas 152 20 = 25 197 | | 
BOR tasks 127 | 145 — 36 308 | 

13 | ES SA SS AES 76 22 -— 10 108 | 989 198 | 

FO AR LS 124 | 54 = 10 | 188 | 

HREG OO NNE Re NA user 120 | 45 4 19 188 | 
RESO TO AA Mäss sdses 174 141 200 Hl. 592 | 

| TITS RA REN 114 | 385 5 390 894 | +7,488 1,497 

EES KRA 510 | 60 71 A5RE 680 
MÖTE La 52 | 8 13 10 | 83 | 
RTR a ars ding sto d.dre fås 2,669 | 275 175 | 25200 2380) 

| Summa | 34,064 17,945 | 1,951 | 10,089 | 64,049 | 

-—r—i OO Oj  k — — — nn nnwoweo">D>DDDEHU-—=— 

Medeltal pr år 

INEKOLalATE AL nn dos emeto sea än 

| I medeltal per år avbränd 
areal i procent av total 
skogsmarksareal 

nd | Särna & de ; Summa 

Lappland | | Idre = | ER hektar 

| csn socknar Sverige | skogsmark 

1,136 598 | 65 | 336 2135 
I 

1,867,300 | 1,413,100 | —157,400 | 654,800 4,092,600 
| | 

O,061 0,042 O,041 O,051 O,052 
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BUKSLI, 

Av skogseld avbränd areal enskild skogsmark i Sverige 1914. 

Antal 

Skogsvårdsstyrelsen i skogs- Har Ar 

eldar 

STAN LAT LST LA TS Ake sket oh ba FAR SVS RN TA Chon OR BAER 2 fra (RAA 274 81 

VÄstennortlan ds blä! sa. -sn jansson be So 10 64 05 

(FÄVLEDOLS SY LAINEN: skate bre se olårere BL [Sans bs VTA Sej NA NS S Rs RAA SEA 22 1,705 = 

KÖPPALDETS SUM ATN Id ock be lr os SER åts EA Ssd FOR AE) ro SR NERO 366 = 

NATION LAILAS LAT N GS rr fas SN a sä fade Ek As sågs SNS TR OF a eld alfa ata | Av 405 = 

ÖTEDTO RANG PIE as K re SA or häraf ANSSI Ro TR SL Te |, 2 1,057 83 

| <Västmenlandstläng. se bet TAR ANN OR | Ae 2,522 05 

| JU ppsal am läns ser sg a RÖRELSE RNE SR 14 36 75 

SLÖ CKIO LISTAN er erg ler böj (al NS p a egad a rg ANDRE SE Ra Na = 1,500 Sc 

(ÖSterg OtLan dSsLA EA ss enes ers Nar TTR SAST SLE AA SER 5 1,000 7 

Kara Or SSM Ios eler rs ora ng RAA eder nde 3 161 05 

Alvis On SLA ANNE ade fre Spot Ae de Sd bag RNA SVA EA RE RA SERENA 15 349 55 

KHONOD EKO SPIANG dfojg be oms ee siste Msn spel AO ISA fe SS tek: ERS 3,000 = 

AT | 113 h0 be Vän nah a) LOARREN SE RANA RA RRD ARE Ägg SR = 148 = | 

SKOSSMIATK «saba or dr og st DANN a SR SR = 22 04 

TÖnköpir SPÄD. Sys sdk Äuflees yi selen dg Herse EIN ER AS en Ae AA a G 504 67 

Kalmar fans ön Orta an AS tin SS Om TA CLS Ar AE ESS | 13 15 = 

» » södra SEM [VAT AA RER SN ASA NER | / 126 50 

(Fo) al Na VO Ela fl ab otro eo oe AR ALA SN ESEN BASS I 150 == 

STINA VET ONT kass er RA NS me SAG sl SÄRART | 2 27 = 

| Mål öh USLA Aer sr oe eg ord Se SARA EEE ENN AV = = 

| KTiStanstads Män, Hlgssbde so sva FRAS FIRE EINES I c:a 30 == 

Summa — | 13,515 30 | 

Uppgift saknas från Södermanlands samt Göteborgs och Bohus län ävensom från Norr- 

bottens och Västerbottens län och Särna socken med Idre kapellag i Dalarna. 
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BBC LL 

Utkast till bolagsordning för ett ömsesidigt skogs- 

brandförsäkringsbolag. 

SR 

1. »Ömsesidiga försäkringsbolaget Skogsbrand», här nedan benämnt bolaget, är grundat 

på delägarnas ömsesidiga ansvarighet i överensstämmelse med gällande lag om försäkrings- 

rörelse. 
2. Bolagets verksamhet, vilken bedrives under ovanstående firma, omfattar hela riket. 
3. Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm, där jämväl bolagsstämma skall hållas. 

fre 

1. Bolaget har till ändamål att bereda delägarna ersättning för skada, som uppkommit 
genom brand eller brandsläckningsåtgärder å egendom, försäkrad i bolaget. 

2. Föremål för försäkring är i första hand »skogsbotten», varmed förstås skogsmark med 
därå växande ungskog eller annan mindre skog av beskaffenhet, att dess avverkning vid 

skadetillfället icke kan anses vara förenlig med god skogshushållning. 
3. Bolaget må, efter det bolagsstämma därom fattat beslut, även kunna bevilja försäkring 

å avverkningsbar skog. 
4. Bolaget må jämväl såsom återförsäkring på viss tid övertaga andel i annan försäk- 

ringsanstalts ansvarighet för ovannämnda försäkringsföremål. 

3. 
Delägare i bolaget är envar, som däri har försäkring; dock äge försäkringsanstalt ej del- 

ägarerätt på grund av återförsäkring, som meddelats på grund av $ 2 mom. 4. 

$ 4. 
Delägarna ansvara för fullgörandet av bolagets förbindelser i förhållande till de för deras 

försäkringar bestämda ansvarighetssummorna. Saknar delägare medel att fullgöra sin be- 
talningsskyldighet, fördelas denna skyldighet mellan övriga delägare enligt samma grund. 

SS. 
I. Ansökan om försäkring göres skriftligen å fastställt formulär, som tillhandahålles av 

bolaget. 
2. Med ledning av i denna ansökan lämnade uppgifter prövar styrelsen ansökningen och 

bestämmer, därest densamma antages, ansvarighetssumman. 

3. Ansvarighetssumman bestämmes med hänsyn till det riskvärde, som föremålet för för- 

säkringen anses äga i förhållande till det angivna försäkringsbeloppet, och lägges till grund 

för premiens bestämmande. 

4. Försäkrad egendom må icke utan styrelsens medgivande samtidigt vara försäkrad i 

annan försäkringsanstalt, vid äventyr att försäkringstagaren förlorar sin rätt till ersättning i 

händelse av inträffad skada. 
5. För försäkring gälla, förutom denna bolagsordning, de allmänna och enskilda villkor 

och bestämmelser, som angivas i försäkringsbrevet. 
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g 6. 

1. Försäkringsåret sammanfaller med kalenderåret. 
2, Ordinarie årspremie erlägges för varje påbörjat tusental kronor av ansvarighetssum- 

man enligt de grunder, som för varje år fastställas av bolagsstämman. 
3. Då så kräves, utgår därjämte i den ordning, gällande lag stadgar, extra tillskotts- 

premie. 
4. Försummar försäkringstagare att senast å bestämd tid erlägga förfallna premier, skola 

dessa ofördröjligen indrivas, varvid han är skyldig ersätta indrivningskostnaderna samt där- 
jämte 10 2 förhöjning å förfallna premier. 

S 7. 

1. Bolaget må, oberoende av återstående försäkringstid, uppsäga försäkring med utgången 
av löpande kalenderår. Sådan uppsägning skall för att vara giltig ske minst tre månader 
före kalenderårets slut. 

2. Försäkringstagare, som önskar utträda ur bolaget vid utgången av gällande försäk- 
ringstid, skall minst sex månader före nämnda tidpunkt skriftligen därom hos styrelsen göra 
ansökan. Sådan ansökan må dock icke bifallas med mindre försäkringstagare styrker, an- 
tingen att den försäkrade egendomen icke är besvärad av inteckning till säkerhet för fordran, 
eller ock att samtliga innehavare av i fastigheten beviljade inteckningar till säkerhet för 
ägaren lämnat lån lämnat medgivande därtill, dock allenast under förutsättning att såsom 
uttryckligt villkor vid lånets lämnande bestämts, att fastighetens skog skall vara försäkrad i 
skogsbrandförsäkringsbolag. 

(rg: 

I. Avlider försäkringstagare, inträda hans rättsinnehavare i de rättigheter och skyldig- 
heter, honom såsom delägare tillkommit. 

2. Har eljest försäkrad egendom genom köp eller annat laga fång övergått till annan 
ägare, må denna, om styrelsen det medgiver, inträda i den förre ägarens rättigheter och 
skyldigheter, dock är avgående delägare fortfarande ansvarig för honom lagligen åliggande 
skyldigketer mot bolaget, intill dess den nye delägaren skriftligen iklätt sig ansvaret för . 
nämnda skyldigheter. ; 

$ 9. 

Försäkring upphör omedelbart att vara gällande, då försäkringstagaren blivit förvunnen 
att själv eller genom annan hava anstiftat brandskada. 

$ 10. 

I. Innehavare av inteckning i försäkrad egendom njuta, i händelse av brandskada, i den 
mån och ordning de för sina fordringar äga förmånsrätt, före försäkringstagaren rätt att mot 
avlämnande av eller avskrivning å de intecknade skuldebreven utbekomma ersättning för 
brandskada. 

2. I det fall, då försäkring upphört att vara gällande på grund av bestämmelsen i $ 9, 
njuter dock i händelse av brandskada inteckningshavare, som är i god tro, betalning för 
sin fordran ur den ersättning, som eljest bort utgå för den försäkrade egendomen, dock med 
rättighet för bolaget att hos försäkringstagaren söka gottgörelse. 

Von 

I. Innan bolaget må anses bildat, skola försäkringar däri vara tecknade till ett antal av 

minst trehundra och till sammanlagd försäkringssumma av minst tjugufem millioner kronor. 
2. Sist ett år efter det stadfästelse meddelats å bolagets bolagsordning, skall samman- 

träde hållas för prövande. av frågan om bolagets bildande. 
3. Beträffande grunderna för utövande av rösträtt och fattande av beslut å sådant sam- 

manträde, varom i nästföregående mom. förmäles, gälla enahanda bestämmelser, som här 
nedan finnas angiva för utövande av rösträtt vid bolagsstämma. 
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ET 

Bolaget må icke utan återförsäkring av överskjutande belopp åtaga sig försäkring på en 
risk till högre belopp än 0,2 4 av sammanlagda försäkringssummorna, ej heller högre än 
100,000 kronor. 

flIR 

1 Förvaltningen av bolagets angelägenheter handhaves av ett förtroenderåd, bestående 
av 16 ledamöter, därav en verkställande direktör. 

2. Verkställande direktören väljes å bolagsstämma för en tid av fem år, räknad från 
den bolagsstämma, då valet sker, 

3. Förtroenderådets övriga ledamöter ävensom 15 suppleanter för dem, vilka alla skola 
vara i Sverige bosatta svenska undersåtar, utses av bolagsstämman för en tid av 3 kalen- 
derår i sänder. Av de första gången valda avgå dock efter vart och ett av de två första 
åren 5 ledamöter och 5 suppleanter efter lottning, varefter val sker på sådant sätt, att 5 
ledamöter och 5 suppleanter komma att avgå varje år. 

De avgående kunna omväljas. 
4. Under tiden mellan förtroenderådets sammanträden handhavas bolagets angelägenheter 

av en styrelse, bestående av verkställande direktören och ledamöter, vilka jämte högst 4 
suppleanter utses av förtroenderådet inom detsamma, varje gång för ett år i sänder. Sty- 
relsen äger besluta och handla å förtroenderådets vägnar enligt dess bemyndigande. 

SilAs 

1. Förtroenderådet utser årligen inom sig ordförande och vice ordförande. 
I händelse av bådas frånvaro föres ordet av den till levnadsåren äldste ledamoten. 
Förtroenderådet sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta ärendenas behandling det 

kräver, dock minst 2 gånger om året. 
Förtroenderådet må ej fatta beslut, därest icke minst 8 ledamöter äro tillstädes. 
Vid omröstning äger varje ledamot en röst. Den mening gäller, som biträdes av de flesta 

röstande, och vid lika röstetal den mening, som ordföranden biträder. 
2. Vid förtroenderådets ävensom vid styrelsens sammanträden föres. protokoll. 

S 15. 
Förtroenderådet åligger: 

a) att utse ledamöter och suppleanter i styrelsen ävensom ställföreträdare för verkställande 
direktören ; 

b) att bestämma avlöningen åt verkställande direktören och hans ställföreträdare; 
e) att på förslag av verkställande direktören bestämma antalet tjänstemän och deras av- 

löningsförmåner; 5 
d) att fastställa grunderna för försäkringars avslutande samt beslut angående återför- 

säkring; 
e) att förordna om sättet för vården av bolagets tillgångar; 
/) att i övrigt efter bästa förstånd övervaka ledningen av bolagets angelägenheter samt 

utfärda instruktioner och föreskrifter för främjande av bolagets bästa. 

NEO 

Verkställande direktören åligger: 

a) att föredraga ärendena vid förtroenderådets och styrelsens sammanträden samt besörja 
verkställigheten av förtroenderådets och styrelsens beslut; 

b) att föreslå tjänstemän till antagande eller entledigande; 
c) att bestämma de särskilda villkoren vid alla försäkringar, om vilka förtroenderådet ej 

annorlunda förordnat, samt handhava ledningen av bolagets verksamhet i samråd med för- 
troenderådet och i överensstämmelse med de instruktioner, som av detta lämnats; 

d) att efter förtroenderådets bemyndigande personligen eller genom ombud tala och svara 
för bolaget. 

LYS är 

Bolagets säkerhetshandlingar, till vilka tillgång icke oftare erfordras, skola förvaras i brand- 
fritt kassavalv under två olika lås, till vilka nycklarna förvaras, en av verkställande direk- 
tören och en av en annan styrelseledamot. 
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$ 18. 

Bolagets firma tecknas av verkställande direktören eller den hans tjänst förrättar, dock 
att lånehandling skall underskrivas av förtroenderådets ordförande eller vice ordförande 
jämte - verkställande direktören, 

$ 19. 

Bolagets räkenskaper avslutas för varje kalenderår och skola före den 1 mars nästföljande 
år vara färdiga att jämte förvaltningsberättelse och balansräkning samt under året förda pro- 
tokoll och handlingar överlämnas för granskning till de av bolagsstämman utsedda reviso- 
rerna. 

Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelse avlämnad till förtroenderådet för 
den I april. : 

Skulle revisorerna finna anledning till anmärkning, meddelas sådant skriftligen till för- 
troenderådet, som efter vederbörandes hörande förklarar sig. 

Förvaltningsberättelse och balansräkning, revisionsberättelse samt förtroenderådets yttrande 
över av revisorerna väckta förslag eller gjorda anmärkningar skola befordras till trycket 
och minst 8 dagar före den ordinarie bolagsstämman hållas försäkringstagarna tillhanda å 
bolagets kontor. 

AA 20. 

Bolagets fonder utgöras av: 

I. Grundfond. 

2. Försäkringsfond, som innefattar 

dels Skadereserv för oreglerade skador 

dels Premiereserv, motsvarande sammanlagda värdet av alla löpande försäkringar. 
Reservfond. [ES 

20 

Förtroenderådet äger att å bolagets vägnar, när och i den mån sådant prövas nödigt för 
bestridande av utgift, uppkommen genom bolagets verksamhet, upptaga lån till högst I 9 
av bolagets försäkringssumma. 

$ 22, 

I. Ordinarie bolagsstämma hålles varje år sist före utgången av maj månad: extra bo- 
lagsstämma utlyses, då ordinarie bolagsstämma eller förtroenderådet det beslutat, eller om 
minst !/,, av hela antalet röstberättigade delägare eller revisorerna med uppgivet ändamål 
skriftligen därom hos förtroenderådet anhålla. 

2. Kallelse till bolagsstämma kungöres genom styrelsens försorg 3 gånger, sista gången 
senast 14 dagar före stämman i Post- och Inrikes Tidningar samt i minst två andra dagliga 
tidningar. 

3. Övriga meddelanden till bolagsstämma tillkännagivas på enahanda sätt. 

Yr235 

Bolagsstämma öppnas av förtroenderådets ordförande eller vice ordförande, varefter ord- 
förande väljes efter huvudtal. 

Vid stämman äger delägare en röst för varje tiotusen kronor av försäkringssumman av de 
försäkringar, för vilka han vid stämman utövar rösträtt; uppgår icke försäkringssumman till 
fulla tiotusen kronor, äge han ändock en röst. 

Delägare kan även föra sin talan genom befullmäktigat ombud, som dock själv skall vara 
delägare. 

Ingen må likväl å bolagsstämma rösta för mer än !/,, av det vid stämman antecknade 
röstetalet. 

De flesta rösterna avgöra beslutet utom i de fall, som omförmälas i $ 26 här nedan. 
Falla rösterna lika, gäller den mening, som ordföranden biträder, utom vid val, då lotten 

skiljer. 
Val av verkställande direktör samt ledamöter och suppleanter i förtroenderådet samt av 

revisorer och deras suppleanter sker med slutna sedlar. Alla andra frågor må avgöras 

medelst öppen omröstning, om ej sluten votering begäres. 
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$ 24. 

Vid ordinarie bolagsstämma skola till behandling förekomma följande ärenden: 

a) val av ordförande vid stämman; 

6) val av justeringsmän; 
ec) förtroenderådets och revisorernas berättelser och därmed sammanhängande ärenden; 
d) frågan om ansvarsfrihet för förtroenderådet; 
e) fråga om användande av överskott eller om täckande av brist av bolagets rörelse ; 
/) bestämmande av ersättning åt förtroenderådet och revisorer; 
2) val av verkställande direktör samt ledamöter och suppleanter i förtroenderådet; 
A&) val av två revisorer jämte suppleanter för dem; 
7) frågor och förslag, som av förtroenderådet eller delägare framställts. 

025: 

Beslut om ändring av denna bolagsordning eller om bolagets upplösning vare ej giltigt, 
med mindre samtliga röstberättigade förenat sig därom eller beslutet fattats vid 2 på var- 
andra följande bolagsstämmor, därav minst en ordinarie, och å den bolagsstämma, som sist 
hålles, biträdas av minst ?/, av de röstande. 

För sådan ändring av bolagsordningen, varigenom delägarnas ansvarighet för bolagets 
förbindelse förändras, erfordras enhälligt beslut av samtliga delägare, 

Frågan om bolagets likvidation och upplösning skall av förtroenderådet föreläggas bolags- 
stämma, om försäkringssumman så nedgått, att den icke uppgår till tjugufem millioner kr. 

$ 26. 

Skulle vid bolagets upplösning befintliga tillgångar icke förslå till täckande av bolagets 
skulder, tages i mån av behov delägarnas personliga ansvarighet i anspråk, och förfares i 
övrigt på sätt i gällande lag stadgas. 

Skulle däremot överskott förefinnas, må detta ej användas till utdelning bland kvarvarande 
delägare utan överlämnas till Kungl. Maj:t att efter gottfinnande användas till åtgärder, var- 
igenom fara för uppkommande av skogseld må kunna förminskas. 

Anm, Förslag rörande vad av bolagets tillgångar skall föras till skilda i $ 20 angivna 
fonder, ävensom det inflytande i avseende på rösträtt m. m., vilket må tillkomma dem, som 

tillskjuta erforderligt förlagskapital, kan icke lämnas, förrän avtal träffats rörande de villkor, 
å vilka sådant kapital, förslagsvis beräknat till 300,000 kronor, kan komma att ställas till 
bolagets förfogande. 



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 1915. H. 8—9. 

SKOGSPOLITISKA INLÄGG. 

Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av 
riksdagens år 1014 församlade revisorers berättelse 
angående verkställd granskning av statsverkets jämte 
därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvalt= 

ning under år 1913. 

Sedan i tidskriften varit införda såväl riksdagens revisorers anmärkningar 
som domänstyrelsens svaromål (häfte 2, bil. 1), införes härunder riksdagens 
skrivelse i ärendet. 

TRO Tun gen: 

Efter prövning av vad riksdagens nästlidet år församlade revisorer rörande 
verkställd granskning av statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd, 
styrelse och förvaltning under år 1913 uti avgiven berättelse anmält samt 
vederbörande förvaltande verk och myndigheter uti däröver avgivna förkla- 
ringar hos Eders Kungl. Maj:t andragit, får riksdagen i nedan nämnda ärenden 
anföra följande. 

Domänstyrelsen. 

Under berättelsen angående domänstyrelsen hava revisorerna i $ 1 uttalat 
sig i allmänhet rörande förvaltningen av statens skogar. Sina härutinnan ut- 

talade meningar hava revisorerna inrymt i följande punkter: 
»1. Det är nödvändigt, att en inventering av statens norrländska skogs- 

tillgångar med det snaraste fullbordas. Denna inventering bör verkställas så, 
att en så fullständig bild, som med kostnadernas begränsning inom rimliga 

belopp möjligen kan åstadkommas, erhålles ej blott av virkesförrådets storlek, 
utan även av dess beskaffenhet, åldersklassfördelning, tillväxt och värde.  Så- 

som ytterligare motiv till en sådan åtgärd, utöver vad revisorerna i det före- 

gående hava anfört, kan framhållas, att mer än hälften av statens skogsareal 
ej varit föremål för undersökning, och att många av de verkställda undersök- 
ningarna endast omfattat en del av virkesförrådet. Då en skogsbokföring 
saknats, hava de erhållna resultaten ej längre ett sådant värde, att en efter 

förhållandena avpassad avverkningspolitik kan grundas på dem. 
De vid inventeringen erhållna siffrorna böra offentliggöras uti den av domän- 

styrelsen utgivna officiella statistiken. 
2. På grund av de vid en dylik inventering erhållna uppgifterna bör upp- 

göras en beräkning av den blivande avverkningen, varvid nödig hänsyn tages 
till skogens beskaffenhet och nödvändigheten av att undvika förluster genom 

virkets försämring eller förstöring. 
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3. De i punkt I och 2 angivna undersökningarna och beräkningarna böra 
bliva grundläggande för en uppdelning av de norrländska skogarna på lämp- 
liga tjänstgöringsområden, varvid tillbörlig hänsyn även bör tagas därtill, att 
för varje slag av arbete ej användes dyrbarare arbetskraft än som, är av be- 
hovet påkallad. 

4. Med ledning av de vid inventeringen framkomna siffrorna för virkes- 
förråd, tillväxt och värde bör uppläggas och för framtiden med noggrannhet 
fullföljas en bokföring över statens skogstillgångar. 

5. Innan ovan omförmälda inventering ägt rum, kan visserligen icke med 
säkerhet avgöras, huruvida det nuvarande skogskapitalet anlitas utöver sin till- 
växt, men med hänsyn till kronoskogarnas omfattning och allmänna beskaffenhet 

lärer i allt fall kunna redan nu fastslås, att betydligt större belopp för för- 
yngring och markvård, än som nu utgå, böra komma till användning och 
arbetena för nämnda ändamål således i vidgad omfattning bedrivas.» 

I ett den 18 januari 1915 dagtecknat, av åtskilliga bilagor åtföljt utlåtande 
har domänstyrelsen yttrat sig över vad revisorerna såväl i ovanberörda av- 
seenden som i vissa andra punkter anfört. Med en till riksdagens veder- 
börande utskott sedermera inkommen skrivelse har styrelsen, under förmälan 
att en till styrelsens förutnämnda utlåtande hörande, såsom bilaga 8 fogad 
tablå blivit felaktigt uppställd, överlämnat ny, ändrad tablå, vilken såsom 
bilaga åtföljer riksdagens förevarande skrivelse. (Är intagen i denna årg., 
Dig, sid. 254 —255). 

Den uppfattning, som domänstyrelsen beträffande de av revisorerna an- 
märkta förhållandena i sitt ovanberörda utlåtande hävdat, har styrelsen sam- 
manfört i vissa huvudpunkter. De av dessa punkter, vilka hänföra sig till de 
av revisorerna gjorda uttalandena rörande den allmänna hushållningen med 
statens skogar, äro av följande lydelse: 

»1) 1902 års indelningscirkulär, med vars utfärdande styrelsens nuvarande chef och leda- 

möter icke tagit befattning, innehåller visserligen några bestämmelser av innebörd att för- 
anleda till för låg avverkning. De av dessa, som härvid varit av betydelse, äro likväl genom 
senare cirkulär av styrelsen upphävda eller ändrade. Tillräckliga bestämmelser i övrigt att 
förhindra för låg avverkning finnas. Om dessa i vissa fall icke följts, kan detta i och för 
sig ledsamma förhållande icke läggas cirkuläret till last. Dess föreskrifter hava varit av 
mycket stort värde för införande av bättre metoder för avverkningens uttagande och skogens 
föryngring, varför dess betydelse i utvecklingen icke bör underskattas, Kritik av lösryckta 
delar av cirkuläret kan ej leda till ett rättvist bedömande av detta i dess helhet. 

2) 1912—1913 års indelningsföreskrifter hava icke tillkommit utan efter noggrant över- 
vägande. Redan 1907 tillkallade styrelsen vissa personer vid skogsinstitutet och de förbe- 
redande skogsskolorna samt skogsförsöksanstalten för diskussion angående nya indelnings- 
bestämmelser. Vid 1910 års sammanträde med samtliga överjägmästare diskuterades åter 
samma fråga. På grundval av dessa diskussioner upprättades år 1911 inom styrelsen förslag 
till nya indelningsbestämmelser, vilka sedan remitterades till direktören för skogsinstitutet 
för att tillika med lärarna i skogsindelning och skogsmätning däröver avgiva yttrande. Sedan 
dessa därefter sammanträtt inför styrelsen 1912, avgåvo de utlåtande i ärendet, som i huvud- 
sak lades till grund för styrelsens ifrågavarande föreskrifter. Då diskussion angående tillämp- 
ningen av dessa lämpligen icke borde ske, förrän desamma hunnit komma till användning 
i samtliga distrikt och erfarenhet samt material från taxeringsarbeten enligt dessa föreskrifter 
förelågo, kunde överläggning därom icke komma till stånd tidigare än vid 1914 års samman- 
träde med överjägmästarna. Vid detta sammanträde, då även direktören för skogsinstitutet 
jämte förstnämnda lärare därstädes voro närvarande, genomdiskuterades sagda föreskrifter. 
Det är styrelsens avsikt att före instundande vår utfärda ett fullständigt skogsindelnings- 
cirkulär. Detta har icke kunnat tidigare slutarbetas, på grund av att styrelsen varit i hög 
grad överhopad med arbeten, som icke kunnat undanskjutas. Beträffande särskilt bestäm- 

45 — Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915. 
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melser för avverkningsberäkning har styrelsen tillika ansett önskvärt att till ledning för dem 
hava tillgång till ett efter de nya grunderna för taxeringen erhållet större material. 

3) Styrelsen har haft sin oavlåtliga uppmärksamhet riktad på att genom förhöjning av 
avverkningen uttaga skadad och övermogen skog samt skog, som i beståndsvårdens intresse 
bort avverkas, samt att såväl i allmänhet som särskilt för detta ändamål få utsyningarna för- 
lagda och utförda på mest ändamålsenliga sätt. Därom vittna — utom de vid chefsinspek- 
tionerna förda protokoll — styrelsens därom utfärdade föreskrifter åren 1906 och 1910 samt 
uttalanden vid fastställandet av skogsindelningsplaner, ävensom att styrelsen upptagit dessa 
frågor till diskussion vid sammanträden med samtliga överjägmästare åren 1911 och 1913. 
Styrelsen har icke heller någonsin nedsatt de årliga utsyningsförslagen, men väl i många 
fall höjt dem. 

4) Avverkningen har successivt ökats, så att den sedan år 1905 ungefär fördubblats. 
Med denna fortgående höjning beräknar styrelsen, att om tillräcklig ökning av skogsperso- 
nalen erhålles, kunna inom få år komma upp till det årliga avverkningsbelopp, eller 2,3 
procent av virkesförrådet, som styrelsen angivit i sitt yttrande över den, uppå föranstaltande 
av statsrådet och chefen för finansdepartementet för första försvarsberedningen gjorda utred- 
ningen angående den framtida avkastningen av statens skogar i Norrland och Dalarna, och 
skulle alltså den årliga avverkningsprocenten därefter bliva ungefär dubbelt så stor som den 
till cirka 1,2 beräknade tillväxtprocenten. Om ock avverkningen i några vissa revir i nedre 
Norrland, där god konkurrens å virke tidigt inträtt, förr kunnat ökas, gäller detta alls icke 
Norrland i dess helhet, där större höjning av avverkningarna icke kunnat ske utan nedgång 

i virkespriset. 
Man må emellertid hysa vilka åsikter som helst, angående huru stor avverkningen bort 

vara, så har den i allt fall med den hittills varande personalen icke kunnat vidare ökas, 
om nämligen åren Ig912—1914 undantagas. Under sistnämnda år har tillgången å skogs- 
tjänstemän efter hand blivit större, men skulle, om ett större antal av dessa använts för ut- 

stämplingar, i stället så mycket mindre av de från och med år 1912 påbörjade skogsindel- 
ningsarbeten kunnat utföras. 

5) I fråga om de av statsrevisorerna besökta kronoparkerna inom Ångermanälvens flod- 
område, där revisorerna ansett, att de i skogsindelningsplanerna beräknade avverkningsbe- 
loppen äro för låga, synas revisorerna icke hava beaktat, att avvérkningarna å dessa parker 
på grund av styrelsens meddelade allmänna föreskrifter i själva verket varit betydligt större 
än de i planerna beräknade. 

6) Ehuru skogsbestånden i större eller mindre utsträckning å vissa kronoparker, särskilt 
i nedre Norrland, äro avtynade, så gäller detta ingalunda de norrländska kronoparkerna i 
allmänhet. Skadad och övermogen skog finnes visserligen i ganska stor utsträckning men 
allenast i jämförelsevis mindre omfattning i form av hela avtynande bestånd. Därför kan 
också den skadade och mera övermogna skogen i allmänhet uttagas genom förhuggningar, 
om ock emellanåt föryngringsluckor samtidigt böra upptagas. Sådan skog skulle också i 
större grad än som skett redan hunnit att tillgodogöras, om avverkningarna tidigare inriktats 
just därpå. Där dylik skog icke kan avverkas genom förhuggningar, utan i stället trakthugg- 
ning måste ske, kan avverkningen icke ökas i vilken grad som helst, enär trakthyggen 
icke kunna utläggas i obegränsad utsträckning. I bestånd, som icke kunna med korta 
mellantider genomhuggas, kan icke förekommas att träd torka, I Norrland, där bestånden 
tidigare icke kunnat gallras, där stora områden av även de äldre bestånden ännu icke hunnit 
att genomhuggas, där dessa huggningar i allt fall icke kunna återkomma annat än med 
mer eller mindre långa tidsintervaller och där förut utav den avtorkande skogen endast grövre 
träd kunna tillgodogöras, borde alltså nu finnas stora förråd torrskog, om skogsbestånden i 
stort sett hade sådan benägenhet att torka, som man i vissa tidnings- och tidskriftsartiklar 
samt i vissa fall även i riksdagen sökt göra gällande. Att detta dock icke är förhållandet, 
framgår av de sammandrag över hittills, enligt 1912 års cirkulär utförda skogstaxeringar, 
som hunnit upprättas (Bil. 3 och 4). 

) Gent emot statsrevisorernas anmärkning, att i de av revisorerna besökta reviren så 
ringa kostnader per hektar av revirens hela skogsmarksareal och i procent av de årliga för- 
säljningsmedlen nedlagts på skogsodling, erinras, att detta i all huvudsak beror därpå, att 
smärre virkesdimensioner först på senaste åren, i vissa fall först på sista åren och i andra 
fall ännu icke alls kunnat avsättas. Trakthyggen, där markvårds- och skogsodlingskostnader 
kunnat utföras, hava därför icke hunnit uppstå till sådan omfattning, att kostnaderna för 
dylika åtgärder kunnat uppgå till några högre belopp per hektar av revirens mycket stora 
skogsarealer eller större procent av deras höga skogsmedelssummor.  Trakthyggen komma 
emellertid efter hand att upptaga allt större arealer och i förhållande därtill komma kost- 
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naderna för markvårds- och skogsodlingsåtgärder att springa i höjden. Redan åren 1913 
och 1914 visa i detta avseende betydligt höjda siffror. Enligt styrelsens mening är det icke 
heller riktigt att bedöma skogsskötselns ståndpunkt genom dylika jämförelser. Det är näm- 
ligen icke de därför utlagda kostnadernas storlek, som bör bevisa, huruvida dylika åtgärder 
blivit eftersatta, utan i stället det förhållandet, att trakter finnas, där sådana åtgärder kunnat 
göras, men icke gjorts. Styrelsen har i riksdagen klandrats för att hava avslagit framställ- 
ningar om anslag till skogsodling, ehuru styrelsen aldrig, trots den oftast stora svårigheten 
att få de beviljade anslagen att räcka till alla krav, avslagit sådana framställningar. Ty, att 
styrelsen till mindre belopp begränsat begärda sådana anslag, då arbetskostnaden eller frö- 
åtgången per hektar eller priset per kilo för fröet uppenbart beräknats för högt, kan icke 
få tydas såsom ett avslående eller oberättigat avprutande. Styrelsen har tvärtom i många fall 
tillagt kostnader för sådana åtgärder, där dylika icke varit föreslagna. 

Till dikningen av myrar begärda kostnader hava däremot 1 rätt stor utsträckning måst 
avslås på grund av bristande anslag. Dock har oftast icke funnits tillräcklig personal för 
deras utförande. 

I likhet med statsrevisorerna anser styrelsen, att inventeringen av skogstillgångarna bör 
påskyndas så mycket som möjligt. Av brist på personal har likväl denna varken kunnat 
börjas tidigare eller forceras mera, än som skett. Det hade varit styrelsens mening att till 
detta ändamål begära högre anslag för innevarande år, än vad som skett, men styrelsen 
ansåg sig på grund av erhållen föreskrift att för detta år i möjligaste mån begränsa anslags- 
kraven, därför icke böra ifrågasätta högre anslag än för år 1914. 

9) I likhet med statsrevisorerna anser även styrelsen, att en noggrannare bokföring över 
statens skogstillgångar bör uppläggas och fullföljas, men en sådan kan icke komma till stånd, 
förrän de ännu arbetande kommittéerna avgivit sina betänkanden och särskilda arbetskrafter 
därför erhållits såväl hos den lokala skogsförvaltningen som hos styrelsen. 

14) Då statsrevisorerna även i fråga om skogsskötselns direkta handhavande riktat an- 
märkningarna mot domänstyrelsen, nödgas styrelsen framhålla, att styrelsen icke kan påtaga 
sig det ansvar, som uppenbarligen bör påvila den lokala skogsförvaltningen. Då dennas 
befogenhet i avseende på skogsskötseln är synnerligen stor, trots vad av den norrländska 
skogsvårdskommittén och även i övrigt blivit i motsatt riktning uttalat, och då det på grund 
av skogarnas beskaffenhet — särskilt i fråga om Norrland — måste så vara, lärer ock skogs- 
förvaltningens ansvar böra bedömas i förhållande därtill. Därvid måste dock nödig hänsyn 
fästas vid vad som för skogsförvaltningen varit möjligt åstadkomma med avseende på rådande 
avsättningsförhållanden och de för stora tjänstgöringsområdena. 

15) Då styrelsen efter tillsättandet av den norrländska skogsvårdskommittén år 1907 och 
senare kommittéer, som ännu äro i verksamhet, ansett sig vara förhindrad att avgiva förslag 
till sådana ändringar i fråga om styrelsen och den lokala skogsförvaltningens organisation, 
som äro oundgängligen nödiga, för att en tillfredsställande skötsel av de allmänna skogarna 

skall kunna införas, har styrelsen måst inskränka sig till mindre partiella organisationsför- 
slag samt att i fråga om skogsskötseln i främsta rummet söka genom efter hand ökade av- 
verkningsbelopp tillgodogöra skadad och övermogen skog samt skog, som i beståndsvårdens 
intresse bort avverkas, ävensom verka för införande av större likformighet i förvaltningen 
samt tillämpande av bättre affärsmetoder, så långt detta med gällande författningar varit möjligt. 

Det synes styrelsen, att dess verksamhet bör bedömas med hänsyn till de medel och den 
makt, som statsmakterna givit styrelsen. Med detta till utgångspunkt skall man finna, att, 
trots statsmakternas efter hand ökade intresse och offervillighet tör skogsväsendet, anslagen 
alltid varit för små, personalen i skogsstaten svagare avlönad än i andra verk likställd per- 
sonal samt att personalen alltid varit och fortfarande är för fåtalig. Domänstyrelsens stora 
svårighet att med den starkt växande arbetsbördan, varav uppgifterna i bil. 21 och 22 torde 
i viss grad utgöra mätare, kunna med samma personal medhinna allt, torde ligga i öppen dag.» 

Det spörsmål revisorerna här gjort till föremål för särskild uppmärksamhet 
är av synnerlig betydelse ej blott för de landsändar, där statsskogarna i största 
utsträckning finnas, utan även för hela vårt land. I skogarna har svenska 
staten en av sina värdefullaste tillgångar, och på en god förvaltning av dessa 
beror ej endast storleken av de statsinkomster, som denna tillgång kan lämna 
i våra dagar, utan ock omfattningen av de värden, vi överlämna åt kommande 
generationer av svenska statsborgare att utnyttja och omvårda. 
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Att olika synpunkter och principer kunna göra sig gällande i fråga om ett 
så viktigt och så svårt område som det, vilket i sig innefattar spörsmålet om 
bästa sättet för statens skogshushållning, särskilt beträffande norrlandsskogarna, 
är naturligt, och givetvis tilltror sig riksdagen icke att kunna fälla ett avgö- 
rande omdöme i alla de tvistefrågor, som i detta avseende vid olika tillfällen 
framförts till diskussion. Beträffande åter de mera avgränsade delar av frå- 
gan om den norrländska skogshushållningen, som upptagits i revisorernas här 
förevarande framställning, föreligger dels genom deras utredning, dels genom 
domänstyrelsens förklaring, dels ock i norrländska skogsvårdskommitténs be- 
tänkande ett så pass omfattande och klargörande material, att man av detta 
synes kunna draga åtskilliga bestämda slutsatser. I detta sammanhang vill 
riksdagen särskilt framhålla, att domänstyrelsen — ehuru den delvis givit sin 
förklaring över statsrevisorernas anmärkningar karaktären av ett detaljerat för- 
svar mot desamma — dock i allt väsentligt i sak omfattar de av revisorerna 
uttalade önskemål. 

Vad först beträffar spörsmålet om en snar Inventering av statens norrländska 

skogstillgångar, är domänstyrelsen ense med revisorerna om nödvändigheten 
härav. En sådan inventering har redan år 1912 påbörjats inom Umeå distrikt, 
och domänstyrelsen har sedermera i större eller mindre utsträckning igångsatt 
liknande arbeten inom de andra norrlandsdistrikten. Beträffande ändamålet 
med denna inventering råder även i flera avseenden enighet mellan. reviso- 
rerna och styrelsen. Att genom densamma skall erhållas en så fullständig 
bild, som med hänsyn till kostnaderna blir möjlig, av virkesförrådets storlek, 
beskaffenhet, tillväxt och värde, synes vara en samstämmig mening. Beträf- 
fande nödvändigheten av en åldersklasstatistik råda däremot i viss mån olika 
meningar, i det att revisorerna ansett en tillförlitlig sådan oumbärlig för en 
planmässig skogshushållning, medan domänstyrelsen ansett, att en uppgift om 
virkesförrådets fördelning å 20- eller 50-åriga åldersklasser icke vore nödvän- 
dig för en sådan skogshushållning i Norrland. Ehuru det givetvis ej saknade 
sitt intresse att, förutom virkesförrådets fördelning i mogenhetsklasser, även- 

ledes känna samma förråds verkliga fördelning i åldersklasser, funne sig sty- 
relsen med hänsyn till de ökade kostnaderna för taxeringsarbetet — cirka 
38,000 kronor årligen jämte ökade kostnader för innearbetet — ej böra 
ifrågasätta uppgörandet av en sådan statistik som den av revisorerna för- 

ordade. 
Riksdagen får för sin del ansluta sig till revisorernas i punkt I av här 

ovan återgivna sammanfattning uttalade meningar — detta även i det stycke, 
där domänstyrelsen företräder en något avvikande uppfattning. Ehuru riks- 
dagen ingalunda underkänner betydelsen av de av styrelsen framhållna kost- 

nadssynpunkterna mot upprättandet av en åldersstatistik för de norrländska 
statsskogarna, kan riksdagen dock icke i en fråga av så stor ekonomisk om- 
fattning och vikt som den föreliggande finna dessa äga en avgörande bety- 
delse. Även om domänstyrelsen ej tillmäter en sådan statistik samma för 
skogshushållningen grundläggande betydelse som revisorerna och åtskilliga skogs- 
sakkunniga, så finner emellertid även styrelsen statistiken i fråga av intresse, 
vid vilket förhållande styrelsen icke — därest den på grund av uttalanden 
från riksdagens sida kan anse betänkligheterna ur ekonomisk synpunkt hävda 

— lärer underlåta att i det nya skogsindelningscirkulär, som styrelsen har 
för avsikt att i den närmaste tiden utfärda, intaga erforderliga bestämmelser 



RIKSDAGENS SKRIVELSE ANG. STATSREVISORERNAS BERÄTTELSE. 705 

i syfte att även de av revisorerna förordade uppgifterna angående skogarnas 
fördelning på åldersklasser komma till stånd. 

I den av revisorerna under punkt 2 i sammanfattningen här ovan framförda 
frågan om avverkningsplanerna föreligga med hänsyn till den framtida skogs- 
hushållningen knappast några olika meningar mellan revisorerna och domän- 
styrelsen. Den i 1902 års skogsindelningscirkulär tillämpade normalförråds- 
formeln såsom en grund för avverkningsplanerna erkännes även av styrelsen 
såsom otillämplig på norrlandsskogarna med deras långt ifrån normala sam- 
mansättning, och det torde därför kunna antagas, att det blivande skogsin- 
delningscirkuläret ej vidare kommer att upptaga denna föråldrade indelnings- 
grund. Att avverkningen å norrlandsskogarna varit alltför låg med hänsyn 
till deras abnormt höga förråd av överårig skog, vitsordar ävenledes domän- 
styrelsen, men den framhåller på samma gång, att en starkare avverkning ej 

kunnat äga rum med hänsyn till möjligheten att till skäliga priser avsätta virke 
från en del av statsskogarna. Denna invändning är otvivelaktigt till en viss 
grad riktig, och, även om man numera vunnit vida bättre avsättningsmöjlig- 

heter för avsides liggande skogar än förr, så torde denna domänstyrelsens 
erinran ej ens för framtiden få lämnas ur sikte. Det blir mången gång vid 
bestämmande av avverkningen att väga mot varandra de två faktorerna: å ena 
sidan dyrhetstillväxten, om skogen kvarstår i avvaktan på förbättrade avsätt- 
ningsmöjligheter, å andra förlusten genom virkets försämring samt förhindran- 
det eller fördröjandet av skogens förnyelse. Av domänstyrelsens förklaring 
torde man dock kunna draga den slutsatsen, att enligt styrelsens åsikt för 
framtiden större vikt bör tillmätas den sistnämnda av dessa faktorer än under 
gångna tider — en uppfattning, som riksdagen finner väl grundad. 

I detta sammanhang vill riksdagen ifrågasätta, huruvida icke högre priser 
å virket från statens skogar skulle uppnås, därest utstämplingarna verkställdes 
året före försäljningen i stället för, såsom nu, samma år. Därigenom bleve 
skogsspekulanterna bättre i tillfälle att före auktionerna värdera det virke, som 
försäljes, varjämte måhända flera spekulanter inställde sig. Med en sådan 
anordning vunnes ock, att de norrländska skogsauktionerna, som nu förrättas 

i oktober månad, medan de finska äga rum 1 augusti, skulle kunna utsättas 
till en med hänsyn till konkurrensen gynnsammare tidpunkt än den nuva- 

rande. 
Därest man sålunda från domänstyrelsens sida vidtager nödiga åtgärder för 

att hålla virkespriserna uppe på en skälig nivå, lärer man för framtiden ej 
bliva nödsakad att i samma utsträckning som tidigare av dessa hänsyn upp- 
skjuta avverkningen av överårig skog i Norrland. 

I punkt 3 av meranämnda sammanfattning hava revisorerna vidare fram- 

hållit, att de under punkterna I och 2 angivna undersökningarna och be- 
räkningarna böra bliva grundläggande för en uppdelning av de norrländska 

skogarna på lämpliga tjänstgöringsområden, ävensom framhållit önskvärdheten 
av att för varje slag av arbete ej användas dyrbarare arbetskraft än som är 
av behovet påkallad. Domänstyrelsen framhåller ock i sin förklaring vid 
upprepade tillfällen, att bristen på arbetskraft hindrat styrelsen i dess strä- 
vanden efter en rationell skogshushållning. Att sistnämnda sakförhållande 
varit en väsentlig anledning till de brister, som vidlåda statens skogshushåll- 
ning, lärer ej kunna bestridas, och riksdagen har för närvarande under sin 
prövning ett av Eders Kungl. Maj:t framlagt förslag, avseende bland annat 



706 RIKSDAGENS SKRIVELSE ANG. STATSREVISORERNAS BERÄTTELSE. 

upprättandet av ett antal nya revir i Norrland jämte en betydande utökning 
av antalet tjänstemän och betjänte inom skogsstaten. 

Emellertid torde det för vinnande av en bättre sakernas ordning ej vara 
tillräckligt, att ett visst antal nya revir inrättas. Såsom revisorerna antyda, 

är det av icke mindre vikt, att man inom skogshushållningen för de olika 
arbetsuppgifterna ej använder dyrare arbetskraft, än som i varje särskilt fall 
erfordras. Att missförhållanden i berörda avseenden finnas, är påtagligt. 
Sålunda lider det intet tvivel, att revirförvaltarnas tid 1 allt för stor utsträck- 

ning tages i anspråk för enklare arbeten i skogen, vilka mycket väl skulle 
efter jägmästarens anvisning kunna utföras av kronojägare, särskilt sedan dessa 
genom vunnen erfarenhet och ådagalagd praktisk duglighet visat sig skickade 
att utföra mera kvalificerade arbetsuppgifter. En annan fråga, som också i 
detta sammanhang uppställer sig — utan att riksdagen på frågans nuvarande 
ståndpunkt vill göra några bestämda uttalanden — är den, huruvida icke 
inom statens skogsförvaltning så väl som inom enskildas funnes lämplig an- 
vändning för s. k. forstmästare. 

Slutligen vill riksdagen framhålla vikten av att vederbörande skogsstats- 
tjänstemän ej splittra sin tid mellan sina ämbetsuppgifter och arbeten 1 enskild 
tjänst på ett sätt, som leder till förfång för statstjänsten. Klagomål hava 
undantagsvis framkommit mot att en och annan skogsstatstjänsteman oskäligt 
inskränkt den dagliga arbetstiden i skogen, men har domänstyrelsen, enligt 
lämnade upplysningar, med skärpa inskridit mot sådana tendenser, där de 
kommit till synes. Riksdagen vill framhålla nödvändigheten av att styrelsen 
med samma omsorg tillser, att skogsstatens tjänstemän ej påtaga sig arbete 
utom tjänsten i en utsträckning, som länder statstjänsten till skada. 

Vad därefter beträffar den av revisorerna i punkt 4 av sammanfattningen 

påpekade frågan om skogsbokföringen, är denna, såsom av domänstyrelsen fram- 
hålles, på grund av en tidigare riksdagsskrivelse föremål för utredning av 
särskilda sakkunniga, och föranleder revisorernas framställning i denna del 
följaktligen ej nu något uttalande från riksdagens sida. 

Till slut hava revisorerna med styrka framhållit nödvändigheten av att be- 
tydligt större belopp för föryngring och markvård än som nu utgå, komma till 
användning och att arbetena för nämnda ändamål således i vidgad omfattning 
bedrivas. Domänstyrelsens förklaring giver ock vid handen, att arbeten av 
denna art inom de allra närmaste åren komma att krävas 1 långt större ut- 

sträckning än hittills. I denna uppfattning instämmer ock riksdagen. Så 
länge oerhörda vidder av sterila, bortdöende eller försumpade skogar finnas å 
våra kronoparker, är det en plikt för en generation som vår, vilken njuter 
avkastningen av genom århundraden hopsparade ofantliga skogskapital, att 
nedlägga åtminstone en någorlunda skälig andel av skogsinkomsterna på ar- 
beten, som gå ut på att trygga kommande släktens utkomstmöjligheter. För- 
visso kan ett arbete i denna riktning påräkna de svenska statsmakternas in- 
tresserade understöd. 

Då det till slut för riksdagen gällt att överväga, vilka omedelbara åtgärder, 
som böra företagas i anledning av revisorernas förevarande framställning, har 
riksdagen måst taga hänsyn till följande omständigheter. Angående flera av 
de spörsmål, som revisorerna upptagit, endera föreligga eller pågå utredningar. 
Sålunda äro åtskilliga frågor angående skogshushållningen berörda i norr- 
ländska skogsvårdskommitténs betänkande, varjämte frågan om skogsbokföringen, 
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såsom förut påpekats, är föremål för särskild utredning. Av domänstyrelsens 
förklaringar — ävensom i än högre grad genom de upplysningar, som av 

representanter för styrelsen lämnats riksdagens vederbörande utskott — fram- 
går därjämte, att styrelsen även utan särskilda åtgärder från riksdagens sida 
är betänkt på att i allt väsentligt ställa sig till efterrättelse de önskemål, som 
riksdagen ovan uttalat. Vid sådant förhållande har riksdagen ansett sig böra 
inskränka sin framställning i anledning av revisorernas anmärkningar i nu 
förevarande del till att omfatta dels frågan om innehållet i det blivande skogs- 
indelningscirkuläret, dels ock frågan om åtgärder till förekommande av an- 
vändandet av överkvalificerad arbetskraft inom skogsförvaltningen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får riksdagen alltså anhålla 
dels att Eders Kungl. Maj:t ville meddela domänstyrelsen föreskrift därom, 

att de av utskottet ovan angivna önskemål beträffande inventering av och 
avverkningsplaner för de norrländska statsskogarna vid utfärdandet av ett nytt 

skogsindelningscirkulär måtte bliva beaktade, 
dels ock att Eders Kungl. Maj:t täcktes efter verkställd utredning taga under 

övervägande, vilka åtgärder, som må befinnas erforderliga, för att inom statens 
skogsförvaltning ej dyrbarare arbetskraft må komma till användning än som 
med hänsyn till arbetets beskaffenhet är av behovet påkallad, ävensom för 

riksdagen framlägga de förslag eller i annan ordning vidtaga de åtgärder, 
vartill detta övervägande må . kunna föranleda. 

Rörande kronoöverloppsmarkerna hava revisorerna i $ 2 av sin berättelse 

angående domänstyrelsen anfört följande: 
»Enligt domänstyrelsens berättelse för år 1912 — den senaste som vid 

tidpunkten för revisionens avslutande varit i tryck tillgänglig — uppgick 
kronoparkernas ytvidd vid 1912 års slut till 4,659,375,94 har. Kronoöver- 
loppsmarkernas areal utgjorde vid samma års slut 1,204,050,52 har, vartill 

emellertid anmärktes, att enligt kungl. brev den 24 november 1911 inom 
Gellivare socken överloppsmarker till en areal av 59,254,15 har blivit över- 
förda till kronoparker, till vilken arealförändring emellertid vid berättelsens 
avgivande hänsyn ej tagits, då erforderliga kartor och handlingar vid samma 

tid ej inkommit till styrelsen. 
Kronoöverloppsmarkerna omfatta sålunda en ytvidd, som i runt tal uppgår 

till icke mindre än fjärdedelen av alla kronoparkernas sammanlagda areal. 
Kronoöverloppsmarkerna förekomma allenast i de två nordligaste länen och 

inom dessa så gott som uteslutande i lappmarken. Fördelningen på de olika 
överjägmästaredistrikten var vid 1912 års slut följande: 

Luleå CI SURIS ös ons sin rn od RANE 754,996,50 har 
Skellefteå SJ ER SFR ER AR od (a sfa SRRDNES 342,558;96 > 

Umeå Sid om Keno SALE BEAN ST mat SA 106,495,06 >» 

Inom Umeå distrikt kommo icke mindre än 106,480,06 har på Sorsele 

revir, det nordligaste inom distriktet. 
Under de förut omförmälda resor, som revisorerna företagit 1 övre Norr- 

land, hava revisorerna även kommit att ägna sin uppmärksamhet åt den ställ- 
ning, som kronoöverloppsmarkerna intaga med hänsyn till skogsvården. Den 
största kronoöverloppsmarken inom Sorsele revir, nämligen Abmobergets krono- 
överloppsmark med en areal av c:a 80,000 har, besöktes av den ena avdel- 

ningen, vilken även företog vandringar genom vissa delar av området. Re- 
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visorerna hava vidare tagit del av en utförligare beskrivning över så väl denna 
kronoöverloppsmark som ock de båda andra överloppsmarkerna inom samma 
revir, nämligen n:o 1 Dockmyran och n:o 4 Blajken, vilka beskrivningar före- 
komma i ett av lantbruksingenjören Henning Wikström och extra jägmästaren 
Gunno Kinnman i maj 1913 på uppdrag av Kungl. Maj:ts befallningshavande 
i Västerbottens län utarbetat betänkande beträffande dispositionen av dessa 
överloppsmarker. 

Av vad revisorerna vid sin resa iakttogo så väl som ock av förut omnämnda 
beskrivningar hava revisorerna kommit till den uppfattningen, att ur skogs- 
vårdens synpunkt synnerligen stora betänkligheter måste resa sig mot ett fort- 
satt bibehållande av dessa stora områden såsom kronoöverloppsmarker. Medan 

för kronoparkerna gälla föreskrifterna i $ 1 av förordningen angående hus- 
hållningen med de allmänna skogarna i riket den 26 januari 1894, att krono- 
parkerna skola »behandlas efter sådana på vetenskapliga regler grundade, för 
olika ortförhållanden lämpade hushållningsplaner, som avse skogens framtida 
bestånd och högsta avkastning», äro kronoöverloppsmarkerna allenast under- 
kastade de allmänna bestämmelserna 1 samma förordnings 58 $, att vid ut- 
syning skogen ej må hårdare anlitas, än med dess bestånd i framtiden är 
förenligt. Hushållningsplaner — det första vilkoret för en ordnad skogsvård 
— förekomma sålunda ej beträffande kronoöverloppsmarkerna. Om någon 
efter system genomförd avverkning, återväxt eller vård kan det följaktligen 
ej bliva tal. Till stor del äro de överlämnade åt förfall och vanvård. Av 
vederbörande skogsstatstjänstemän påpekades ock vid revisorernas tesök önsk- 
värdheten av att dessa stora skogsområden överföras till kronoparker och 
därmed till en ordnad skogsvård. 

Att detta icke i större utsträckning, än som skett, kommit att äga rum, 

synes delvis hava berott på vederbörande länsstyrelser, vilka ur kolonisations- 
synpunkt önskat bibehålla kronoöverloppsmarkerna eller delar av desamma 
odisponerade. Att så varit förhållandet beträffande de tre överloppsmarkerna 
inom Sorsele revir torde framgå av det förut omnämnda av lantbruksingen- 
jören Wikström och extra jägmästaren Kinnman avgivna betänkande, vilket 
tillkommit som resultat av en utredning »varest och till vilken omfattning 
inom kronoöverloppsmarkerna n:o 1, 4 och 6 i Sorsele socken av Väster- 
bottens län finnas områden, som med tillhjälp från angränsande, till över- 
loppsmarkerna hörande skogsmark av nödig husbehovsskog kunna med av- 

seende å tillgång på till odling tjänlig mark anses lämpliga att användas till 
nybyggen eller egna hem». Betänkandet utmynnar i ett förslag, att den å 

överloppsmarken Abmoberget belägna Galgatmyren efter utdikning upplåtes 
till egna hem, att vissa lägenheter å samma överloppsmark utläggas till ny- 
byggen, att återstoden av överloppsmarken med undantag av block VIII över- 

föres till kronopark, medan hela de båda överloppsmarkerna n:o 1 Dock- 
myran och 4 Blajken samt block VIII av Abmoberget skulle upplåtas till 

nybyggesanläggningar och fortfarande bibehållas såsom överloppsmark. 

Utan att ingå på ett bedömande av lämpligheten av detta förslag vilja re- 
visorerna framhålla vikten av att åtgärder i allmänhet vidtagas för att krono- 
överloppsmarkernas vidsträckta skogsarealer snarast möjligt måtte komma in 
under en ordnad skogsvård, vilket lämpligen kan ske genom deras överförande 
till kronoparker. 

Att åsidosättande av kolonisationspunkterna genom en sådan åtgärd icke 
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behöver befaras, visas bäst av erfarenheterna från närgränsande revir inom 
Västerbottens län, där å kronoparkerna vida mera omfattande kolonisations- 

arbeten bedrivits än å överloppsmarkerna inom Sorsele socken. 1914 års 
senare riksdag har i skrivelse till Kungl. Maj:t anhållit om utredning angående 
det norrländska kolonisationsproblemet i hela dess vidd, därvid bland annat 
en av uppgifterna skulle vara att söka nya upplåtelseformer 1 stället för de 
numera faktiskt upphörda nybyggesupplåtelserna. Därest på grund av denna 
skrivelse framdeles ett mera systematiskt kolonisationsarbete skulle komma till 
stånd, torde det även ur denna synpunkt vara önskvärt, att kronoöverlopps- 

markerna ej förbliva 1 sitt nuvarande tillstånd.» 
I den vid sitt ovanberörda utlåtande fogade sammanfattningen har domän- 

styrelsen sagt sig dela revisorernas mening däruti, att kronoöverloppsmarkerna 
fortast möjligt böra överföras till kronoparker, samt framhållit, att den om- 
ständigheten, att så icke skett i större utsträckning än hittills varit fallet, lik- 
väl icke berodde på styrelsen. Beträffande kronoöverloppsmarkerna har sty- 
relsen i sitt utlåtande i övrigt anfört följande: 

»Uti vad riksdagens revisorer anfört angående lämpligheten av att kronoöverloppsmarkerna 
i allmänhet så fort ske kan överföras till kronoparker, får domänstyrelsen i underdånighet 
instämma. Styrelsen tillåter sig rörande denna fråga erinra om styrelsens skrivelse den 30 
augusti 1910 med förslag om överförandet till kronoparker av bland annat de av revisorerna 
särskilt omnämnda överloppsmarkerna Abmoberget, Dockmyran och Blajken i Sorsele socken, 
samt Eders Kungl. Maj:ts i anledning därav den 14 mars 1911 meddelade nådiga brev, 
varuti Eders Kungl. Maj:t fann gott förordna, att till kronoparker skulle avsättas samtliga de 
av domänstyrelsen föreslagna överloppsmarkerna förutom nyssnämnda inom Sorsele socken 
belägna. Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande i Västerbottens län hade nämligen hem- 
ställt, att med frågan om sistnämnda markers överförande till kronoparker måtte få anstå i 
och för utredning genom Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande rörande lämpligheten av 
desammas upplåtande till nybyggen eller egna hem. 

Domänstyrelsen har icke kännedom om det av statsrevisorerna omnämnda förslag till ko- 
lonisation av viss del av kronoöverloppsmarken Abmoberget, vilket genom Eders Kungl. 
Maj:ts befallningshavandes försorg jämlikt nyssnämnda nådiga brev den 24 mars 1911 lärer 
hava utarbetats.» 

Revisorernas uppfattning rörande lämpligheten av kronoöverloppsmarkernas 
överförande till kronoparker har, som synes, vunnit instämmande från domän- 
styrelsens sida. Då kronoöverloppsmarkerna icke äro underkastade någon 
ordnad skogsvård i egentlig mening, 1 det hushållningsplaner för dem ej äro 
uppgjorda, bör givetvis uppmärksamheten riktas på åtgärder i syfte att för- 
hindra deras överlämnande åt förfall och vanvård. Det ändamål, vartill 
"kronoöverloppsmarkerna i denna deras egenskap huvudsakligen bibehållits, 
nämligen tillgodoseendet av vissa kolonisationsintressen, torde i en framtid, 

då hela det norrländska kolonisationsproblemet når sin slutliga lösning, för- 
lora sitt berättigande. Då sålunda från skogsvårdens synpunkt betänkligheter 
måste yppa sig mot ett fortsatt bibehållande av kronoöverloppsmarkerna i 
denna deras egenskap får riksdagen, som visserligen icke förbisett, att i en- 
staka undantagsfall särskilda omständigheter kunna resa vissa hinder mot en 
åtgärd av förevarande art, anhålla, det täcktes Eders Kungl. Maj:t vidtaga 
erforderliga åtgärder i syfte, att kronoöverloppsmarkerna i allmänhet snarast 
möjligt må överföras till kronoparker. 

Stockholm den 18 maj 1915. 



Svar å jägmästaren N. G. Ringstrands genmäle i 

tidskriftens häfte 7 1915. 

Av TH, HERMELIN. 

Mina i korthet gjorda erinringar (denna tidskrift h. 5—6 1915) mot de 
av jägmästaren N. G. Ringstrand i tidskriftens där föregående häfte framförda 
»tankar med anledning av domänstyrelsens utlåtande rörande statsrevisorernas 

uttalanden om hushållningen å statens skogar» ha föranlett herr Ringstrand 
att däremot avgiva ett genmäle. Då herr Ringstrand — avsiktligt eller oav- 
siktligt — däruti vänder vissa mina uttalanden på så sätt, att de erhålla helt 
annan mening än den jag avsett och den, vilken med någon god vilja bör 
kunna utläsas därur, finner jag mig föranlåten att ännu en gång i korthet 
göra vissa erinringar såsom svar å förenämnda genmäle. 

Härvid vill jag i motsats mot herr R:s taktik först söka klara upp det per- 
sonliga mellanhavandet. 

Herr R. har avslutat sin artikel med det rätt så egendomliga uttalandet, att 
man av min uppsats finge den uppfattningen, att jag åt domänstyrelsen ville 
förbehålla en ställning på något sorts högre plan, dit kritiken icke finge gå. 
I rättmätig harm över sådan förmätenhet lämnas det rådet att först som sist 
jorda de tankarna. Rådet skulle otvivelaktigt omgående följts, därest jag hyst 
en tillstymmelse till sådana tankar. Så har emellertid ej varit fallet, och ej 
heller kan jag finna att min förenämnda uppsats i något avseende kunnat giva 
anledning till en sådan uppfattning. Jag har icke med ett ord riktat mig 
mot en vars behörighet att sakligt kritisera domänstyrelsens åtgöranden, utan 

det torde med all tydlighet framgå av vad jag sagt, att jag vänt mig allenast 
mot herr R:s nu, likasom vid föregående tillfällen, använda sätt att kritisera, 

vilket jag icke kunnat finna sakligt. I en saklig kritik tar man nämligen be- 
hörig hänsyn till de faktiska förhållandena och söker icke att med förbigå- 
ende av dessa framkonstruera förmenta fel. Det är mot sådan, av herr R. 

vid flera tillfällen framförd kritik, jag tillåtit mig opponera. 
Herr R. förmenar att hans kritik över statens skogsförvaltning endast skulle 

hava bestått däri, dels att han såsom skogschef för ett större bolag nödgats 
åtskilliga gånger besvära sig över vissa skogstjänstemäns förrättningar, dels 
att han på grund av officiella uppdrag haft att uttala sig i frågor, som be- 
rört domänstyrelsens förvaltning. Sådant påstående får man väl ändå kalla 
sanning med viss modifikation. Det är åtminstone icke i besvärsmålen herr 
R. haft tillfälle att i anmärkningsvärdare grad använda sin av mig klandrade 
taktik. Ingivna besvärsskrivelser torde i regeln hava varit sakliga. De hava 
ej heller varit avsedda att komma för allmänhetens ögon. När herr R. uti 
avgivna yttranden på grund av officiellt uppdrag haft annan mening i sak 
än den, som företrätts av t. ex. domänstyrelsen, torde, mig veterligt, ej heller 
någon känt sig personligen förnärmad därav, under de förhållanden nämligen, 
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att därvid ej förtegats av herr R. väl kända omständigheter, vilkas framhål- 
lande kunnat ställa saken i ett rätt så annat ljus. Herr R:s mindre tillta- 
lande tillvägagångssätt vid kritik av statens skogsförvaltning och domänsty- 
relsens göranden har emellertid flera gånger framträdt vid andra än nyssnämnda 
tillfällen. Sålunda torde allenast behöva erinras om det färskaste exemplet 

eller herr R:s förenämnda långa avhandling i denna tidskrifts häfte 4 för 
innevarande år med anledning av domänstyrelsens yttrande över statsreviso- 
rernas anmärkningar. Mig veterligen har nämligen herr R. icke haft något 
officiellt uppdrag att bemöta detta. Mitt uttalande om denna och föregående 
kritik bestyrkes ytterligare av den taktik herr R. använt nu senast i »gen- 

mälet>. 
Jag har meddelat, att den svårlösta frågan om utarbetande av ett nytt in- 

delningscirkulär undanskjutits, enär de allmänna skogarnas uppskattning i brist 
på förrättningsmän under senare åren icke kunnat verkställas annat än i 
knappt nämnvärd omfattning, och att det torde »icke böra förvåna, att sådana 
större, tidsödande ärenden undanskjutas, som icke omedelbart behöva hand- 
läggas», då i domänstyrelsen med dess knappt tillmätta tillgång å arbetskrafter 
funnes så oändligt mycket annat, som icke kunde fördröjas. Herr R. vänder 
detta mitt uttalande på så sätt, att jag därmed skulle hava sagt, att invente- 
ringen av skogstillgångarna hörer till sådana större ärenden, som lämpligen 
kunnat undanskjutas. Med sådant mig påbördat uttalande skulle jag och 
herr R. enligt den senares mening intaga tvenne olika, varandra diametralt 
motsatta ståndpunkter. Det synes mig dock, att i stort sett enighet förefunnits 
rörande behovet av skogstillgångarnas taxering. Herr R. har allenast velat 
ange ett annat än det verkliga skälet till att saken ej bedrivits i större skala 
och hastigare tempo än skett. Därmed har han under förbigående av de 
faktiska förhållandena — brist på förrättningsmän — velat vältra skulden helt 
på domänstyrelsen, som skulle hava undanskjutit utarbetandet av indelnings- 

cirkuläret, i följd varav skogarnas uppskattning måst anstå. 

Min anmärkning gent emot herr R:s förslag att använda s. k. forstmästare 
vid inventering av skogstillgångarna å statens skogar i Norrland likaväl som 
dessa användes vid den s. k. Värmlandstaxeringen, nämligen att de grund- 
läggande arbetena för uppgörande av hushållningsplaner för allmänna skogar 
i sammanhang med virkesförrådets därå inventering äro av helt annan art än 
de arbeten, som utfördes vid Värmlandstaxeringen, vänder herr R. nu så, att 
de senare kräver större ordningssinne och precision, än vad som erfordras för 
de förra. Bortsett ifrån att det är ett känt och självklart faktum, att preci- 
sionen måste vara större ju mindre de skilda enheterna, som taxeras, äro, 
gällde mitt uttalande oförtydbart icke insamlandet av sådana primäruppgifter, 
till vilka man kan mäta eller räkna sig, utan avsåg jag givetvis sådana för 
hushållningens ordnande erforderliga uppgifter, för vilkas riktiga bedömande 
fordras större fackliga kunskaper. 

Herr R. vidhåller fortfarande sin åsikt, att en »interimistisk» inventering av 
kronans skogar efter Värmlandstaxeringens metod vore att föredraga framför 
den nu pågående taxeringen. Såsom förr erinrats, skulle sådan inventering 
av skogstillgången revirvis emellertid icke haft någon som helst betydelse för 
hushållningen å de skilda parkerna, varjämte från och med nästa år, då alla 
revir i lappmarken komma att hava annan omfattning än förr, sådan sum- 
marisk inventering icke längre haft nämnvärdare betydelse för ens vart och 
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ett revir i dess helhet. Man hade då varit tvungen sammanslå så gott som 
hela lappmarken till ett enda område. Intresset att få veta skogstillgången i 
en klumpsumma å samtliga statens lappmarksskogar torde enligt min mening 

alls icke kunna anses motivera det av herr R. förordade fördröjandet av nu 
pågående planmässiga taxering av och i samband därmed uppgörande av 
hushållningsplaner för statsskogarna i Norrland. 

Efter att hava erinrat att man mången gång sett sig nödsakad betydligt 
överskrida till ledning för skogshushållningen fastställda äldre planers avverk- 
ningsbelopp, gör herr R. den frågan »med vilket procenttal anses en hushåll- 
ningsplans avverkningsbelopp kunna överskridas, utan att planen upphör att 

utgöra en verklig ledning för skogsskötseln». Frågan framställde sig osökt, i 
anledning av ett mitt uttalande att, även om en skogsindelningsplan icke alltid 
kunde följas och särskilt ej i fråga om avverkningsbeloppets storlek, sådant 
förhållande ej förringade planens betydelse att utgöra en verklig ledning för 
skogsskötseln. Herr R. kan finna svaret på den framställda frågan 1i fortsätt- 
ningen av mitt nyssnämnda uttalande, däri det sägs: »vederbörande jägmästare 
kan givetvis med långt större noggrannhet och säkerhet avgiva sina utsynings- 
förslag, om tillgång finnes till hushållningsplaner, upptagande det specificerade 
virkesförrådet för vart och ett å noggranna kartor inlagda bestånd, än om 
man känner virkesförrådet allenast i en summa för revirets samtliga krone- 

parker och måhända dess ungefärliga sammansättning». Något påstående om 
att uppgifterna rörande virkesförrådets storlek varit otillförlitliga har icke 
förekommit, och jägmästarna hava givetvis haft betydlig ledning av dessa upp- 

gifter vid uppgörande av utsyningsförslagen, varjämte värdet av tillgång å be- 

ståndskartor måste skattas mycket högt. 
Beträffande mina erinringar mot herr R:s sammanställningar av virkes- 

förrådets åldersklassfördelning uti vissa av honom upprättade hushållnings- 
planer, säger nu herr R. att huvudsaken är, huru stor del av kubikmassan 

som är äldre än vad omloppstiden har antal år, och att det är en bisak, 
huru detta överåriga förråd fördelar sig på skilda åldersklasser. Vad sålunda 
av herr R. nu i detta avseende framhållits måste i hög grad förvåna, då herr 
R. förr flera gånger gent emot domänstyrelsen kraftigt framhållit den stora 
betydelsen att känna hela virkesförrådets — således även det överåriga — 
uppdelning på skilda åldersklasser. Min kritik i detta avseende gällde emel- 
lertid ej enbart herr R:s sätt att fördela det överåriga virkesförrådet, eftersom 
han använt enahanda metod rörande även den icke Ööveråriga delen av 

förrådet. 
Såsom ytterligare stöd för sin metod för utrönande äv åldersklassför- 

delningen, erinrar herr R., att domänstyrelsen ansett sig kunna i visst fall 

åberopa en tillväxtundersökning, som omfattade 38 träd på 2,900 hektar och 
vore det i jämförelse därmed ej alltför klandervärt, om han sökte draga slut- 
satser av 163 provträd från 476 hektar, vilka senare provträd vore tagna 

systematiskt och utan urval. Vad sålunda sagts torde tarva någon förklaring. 
Med sina i angivna fall utan urval tagna 163 provträd till grund har herr 
R. ansett sig kunna beräkna att skogens samtliga 160,500 träd varit förde- 
lade med hänsyn till kubikmassan på ett visst uppgivet sätt i 20-åriga ålders- 
klasser från 1—20 år och, om jag ej minnes orätt, upp till 230—240 år. I 
ett stort antal fall har man utav ef// enda påträffat provträd med viss diameter 

o och viss ålder ansett sig kunna påstå, att å skogen funnits visst belopp virke 
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av angiven ålder, vilket belopp mången gång uppgått till flera hundra kubik- 
meter. Man har på så sätt utav några enstaka provträds ålder fått hela vir- 
kesförrådet uppdelat på åldersklasser och, ej nog härmed, byggt så gott som 
hela avverkningsplanen på den erhållna sammanställningen. Beträffande den 
av domänstyrelsen i yttrande över statsrevisorernas anmärkningar meddelade 
uppgiften, att å viss kronopark vederbörande förrättningsman i skogsindelnings- 
handlingarna infört en grafisk framställning, vilken såsom herr R. erinrar ba- 
serats på allenast 8 provträd, avsåg sådan uppgift allenast att visa det medel- 
åldern hos träd med en diameter av 20 centimeter vid brösthöjd varit högst 

100 år, i följd varav en ej ringa del av 20-centimetersförrådet måste hava 
varit yngre än 100 år, och att det sålunda varit oriktigt av förrättningsmannen 
att i en annan sammanställning upptaga Aefa förrådet skog utav träd med 
minst nämnda grovlek bland den »gamla» skogen. Sistnämnda sammanställ- 
ning hade nämligen av statsrevisorerna tagits för god vid kritik över hushåll- 
ningen å skogen. Berörda provträd hade icke likasom herr R:s provträd tagits 

utan urval utan tvärtom särskilt utvalts såsom representativa för de »med- 
härskande» träden. 

Domänstyrelsen har således icke använt sig av berörda 8 provträd på ett 
sätt som i något avseende kan jämföras med det, varå herr R. behandlar sitt 
provträdsmaterial. Herr R:s erinran att det ringa antalet provträd är taget 
systematiskt och utan urval förbättrar ej saken, tvärtom. Just detta sätt för 
provträdstagandet fordrar ett betydligt större antal provträd, om man därav 
skall kunna berättigas draga de slutsatser, och använda sammanställningarna 
på det sätt, som gjorts. Herr R:s försvar utav sina åtgöranden i dessa av- 
seenden genom att jämföra dem med förutnämnda 8 provträd å viss krono- 
park, kan jag ej finna vara annat än ett sätt att söka blanda bort korten, 
varjämte detsamma synes utgöra ett medgivande, dels att den av herr R. hit- 
tills använda och förordade metoden praktiskt taget icke är användbar, dels att 
det överåriga virkesförrådets uppdelning på åldersklasser saknar praktisk be- 
tydelse. 

I fråga om jämförelsen mellan resultaten utav skogsskötseln å Hamra kro- 
nopark och å Orsa besparingsskog säger herr R. nu, att den uppställda kal- 
kylen över det ekonomiska resultatet icke är bevisande, med mindre virkes- 

massorna å de skilda skogarna haft ett lika eller i det närmaste lika värde. 
Då emellertid likheten hos virkesförrådet å dessa bägge stora komplex av 
en och samma urskog, som i stort sett aldrig rörts av yxan, grundar sig på 
det i det närmaste helt överensstämmande antalet träd från 12 eng. tum vid 
brösthöjd och däröver, torde man därav kunna vara berättigad till den gjorda 
slutledningen, att virkesförrådens å de skilda skogarna värden ock varit i det 
närmaste lika. Meningen med kalkylen synes i övrigt icke varit den att söka 
bevisa, att det angivna beloppet (c:a 7,200,000 kronor) är ett bestämt tal för 
statens förlust, för den händelse staten hade forcerat avverkningen å Hamra 

kronopark på samma sätt, som skedde ifråga om Orsa besparingsskog. Av- 
sikten har givetvis allenast varit att genom meddelandet framhålla, hurusom 
förlusten hade blivit högst betydande. Beloppet rör sig i övrigt om tillräck- 
ligt många millioner, för att det även med någon avprutning bör kunna 
övertyga en tvivlare om det olämpliga i den i berörda fall av viss kritiker 
förordade avverkningspolitiken. 

Med anledning av mitt erkännande, att det låge en viss sanning uti den 
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gjorda anmärkningen därom, att dyrhetstillväxten icke finge mätas allenast uti 
skillnaden i pris å virke på vattendraget, utan att hänsyn ock måste tagas till 

skillnaden 1 avverkningskostnaden under olika år, frågar herr R., varför do- 

mänstyrelsen 1 sin utredning över dyrhetstillväxten icke gjort densamma full- 
ständig eller påpekat, att och i vad mån den varit ofullständig. Såsom svar 
på denna fråga torde kunna meddelas, dels att någon utredning rörande av- 
verkningskostnadens stegring icke finnes, dels ock att ett omnämnande härav 

icke kommit att ske under den brådska, varunder styrelsens yttrande över 

statsrevisorernas anmärkningar måste utarbetas, varjämte härtill ock förnämligast 
torde hava bidragit, att uti ifrågavarande beräkning skillnaden i avverknings- 
kostnaderna under skilda år spelar en jämförelsevis mycket underordnad roll. 

Med kursivering av tidsmomenten söker herr R. låta allmänheten tro, att 

det varit högst orimligt begärt av domänstyrelsen att fordra, det skogstaxato- 
rerna inom 14 dagar skulle avgiva yttrande rörande viss ifrågasatt bestäm- 
melse i det under arbete varande indelningscirkuläret. Till den ståndpunkt, 
som innefattades uti bestämmelsen i fråga, hade domänstyrelsen nu kommit 
efter 9 års funderingar. — Herr R. själv hade givetvis långt förut insett be- 
hovet av samma bestämmelse. — Mig synes det likväl icke bort hava varit 

någon svårighet för taxatorerna att inom 14 dagar avgiva yttrande rörande 
omhandlade fråga, varom under långa tider diskuterats, och säkerligen hava 
de ej heller själva uppfattat saken så. 

Herr R. understryker nu i genmälet, vad han förr sagt rörande det av do- 
mänstyrelsen 1 en not till utlåtandet över statsrevisorernas anmärkningar om- 
förmälda utbudet av vissa större partier kolved inom Norrbottens län, näm- 
ligen att styrelsen hade bort inse det hopplösa att alls bjuda ut berörda par- 
tier virke. Han erinrar därvid, att tiderna förändras, och att de kolpris, som 

gällde 1913, ej gälla 1915, varunder stark hausse å träkolsmarknaden är rå- 
dande, vilket förhållande ej bort vara mig obekant. Mycket sant. Men 
först och främst har domänstyrelsen icke, såsom herr R. säger, uppgivit att 
berörda utbud skedde våren 1913, utan ägde det rum våren 1914, vidare 
stego arbetskostnaderna rätt avsevärt från våren 1914 till våren 1915,1 följd 
varav den ökning i kolprisen, som äge rum« under samma tid, i huvudsak 
motvägdes av den ökade produktionskostnaden. I övrigt är det utdrag ur 
virkesköparens år 1915 gjorda kalkyler, som herr R. anfört, av ringa bevis- 
kraft i nu ifrågavarande avseende. Domänstyrelsen hade legat i underhand- 
ling redan år 1013 med ett visst konsortium om försäljning från kronans 
skogar i Norrbottens län av ett större parti kolved, varvid meningen vore, att 

berörda spekulant skulle anlägga kolugnar. Detta projekt gick emellertid på 
grund av särskilda omständigheter om intet. Virket bjöds emellertid ut, på det 
att tillfälle till köp skulle kunna givas. Hade sådant utbjudande underlåtits, 
anser jag fog förefunnits för klander. Så går det dock emellanåt. Användes 
av två givna alternativ det ena — klander; användes det andra alternativet 
— likaledes klander. 

Mitt uttalande, att domänstyrelsen på grund av de under senare åren ar- 
betande skogskommittéerna ansett sig hava varit 1 stort sett berövad all ini- 
tiativrätt till åstadkommande av mera betydelsefulla, behövliga ändringar i 
organisation m. m., finner herr R. vara uttryck för en »högst egendomlig 
uppfattning». Herr R. anser tvärtom, att styrelsen borde till Kungl. Maj:t 

hava ingivit förslag om samtliga de åtgärder och förändringar, som styrelsen 
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ansett erforderliga, på det att de kunnat remitteras till vederbörande kom- 
mittéer för att av dessa kunna behandlas samtidigt med sådana förslag, som 
utarbetats av kommittéerna själva. 

Denna herr R:s åsikt synes mig vara mycket »egendomlig». Jag trotsar 

herr R. kunna anföra någon styrelse, som använt det förordade förfarings- 
sättet. Förutom att det ligger i sakens natur, att sättet vore olämpligt, kan 
jag ej tänka mig, att ett centralt ämbetsverk skulle vilja på angivet sätt binda 
sig i fråga om det yttrande, som detsamma i sinom tid skulle få att avgiva 
över vederbörande kommittés betänkande, även om jag möjligen kan tänka 
mig, att en eller annan kommittéledamot kunde finna sådant önskvärt. Det 
fall herr R. anför såsom ett efterföljansvärt exempel torde ej heller kunna 
anses vara ett exempel i berört avseende. Domänstyrelsens skrivelse till Kungl. 
Maj:t med underdånig hemställan, att Kungl. Maj:t ville anmoda den s. k. norr- 
ländska skogsvårdskommittén att taga i övervägande lämpligheten av att i Norr- 
bottens län anlägga ett större sågverk jämte sulfatfabrik, synes nämligen icke 
något hafva innefattat förslag om sådana anläggningar utan endast ett uppslag, 
vilket borde tagas i övervägande. Om jag ej minnes orätt, hade styrelsen 
själv icke bildat sig någon bestämd uppfattning om det lämpliga i saken, men 
ansåg det vara önskvärt, att frågan utreddes genom kommitténs försorg. Då jag 
framhöll, att domänstyrelsen under senare åren funnit sig icke kunna taga 
initiativ till åstadkommande av mera betydelsefulla ändringar i organisation 
m. m., åsyftade jag givetvis förslag, som kunnat leda till några omedelbara 
resultat, och icke sådana, som på förhand vore dömda att stoppas in bland 
vederbörande kommittéers övriga luntor och där bli kvarliggande en mång- 
fald år. Herr R. vet själv, hur länge sedan det är nyssnämnda norrländska 
skogsvårdskommitté började sitt arbete, och vad resultatet blivit. Det mest 
betydelsefulla av statsmakternas nyss beslutade åtgöranden rörande de norr- 

ländska skogsförhållandena anser jag vara beslutet om skogspersonalens ökning. 
Jag känner mig fullt förvissad om att en ökning i nu beslutad omfattning 
skulle hava kommit till stånd även utan kommitténs utredning och långt förr 
än nu, därest kommitténs utredning icke behöft avvaktas. Bristen på perso- 
nal, synnerligast i Övre Norrland, har givetvis varit ett av de största hindren 
för en hastigare utveckling av skogshushållningen därstädes, och det hindret 
har varit känt och insett redan då norrländska skogsvårdskommitténs utred- 
ningsarbete påbörjades, ja även därförut. 

Det har visserligen icke varit mig ett odelat angenämt nöje att i den upp- 
komna polemiken rörande hushållningen å statens skogar i Norrland söka 
bemöta min gamle vän R., vilken jag i många avseenden högt värderar, men 
då han, såsom jag förr uttalat, i denna fråga enligt min mening icke uppträtt 
med samtliga »papper på bordet», utan kritiken varit ägnad att förvilla en 
icke sakkunnig allmänhet, har jag ehuru ogärna ansett mig böra göra mina 
erinringar. Snedvridande och misstydande av ens göranden och låtanden, när 
man känner med sig, att man sökt göra det bästa av de förhållanden, var- 

under man arbetat, måste alltid verka nedstämmande. Öppen och saklig 

kritik är däremot något, vari man alltid får finna sig, och är sådan kritik 
gagnelig för utvecklingen, icke minst beträffande vår jämförelsevis unga skogs- 
hushållning i Norrland. 
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SKOGSADMINISTRATIONEN. 

Domänstyrelsens cirkulär, beslut, framställningar och 
yttranden. 

Ökad avverkning av kastved med anledning av den minskade stenkols-= 
importen. 

Domänstyrelsen har härom den 28 juli till samtliga överjägmästare utfärdat följande 
cirkulär: 

På grund av ökad efterfrågan å bränsle, särskilt i städerna, vilken efterfrågan sannolikt kom- 
mer att än mera stegras med hänsyn till att importen av stenkol för en längre tid framåt torde 
vara i betydande grad försvårad, vill Kungl. Domänstyrelsen härmed anmoda Eder att med 
jägmästarna inom Edert distrikt överväga, huruvida ej avverkning och upphuggning av 
kastved för nästkommande års behov lämpligen anses böra ökas och, om så befinnes vara 
förhållandet, härom före den I instundande sept. till Kungl. Domänstyrelsen inkomma med 
förslag. 

Tjänster och förordnanden. 

Kungl. Domänstyrelsen. 

Inspektionsresa har företagits av byråchefen, friherre Th. Hermelin den 19 juli— 
10 aug. med förordnande för notarien Martin Rasch, vilkens tjänst uppehållits av amanu- 
ensen Arne Chattillon—Winbergh. 

Semester har åtnjutits av: generaldirektören Karl Fredenberg den 4—23 aug. med 
förordnande för byråchefen Th. Örtenblad den 4—14 och byråchefen W. Roos den 
15—23 aug. Örtenblads byråchefsämbete uppehölls den 4— 14 aug. av registratorn U. Tilly, 
vilkens tjänst bekläddes av amanuensen Per Nicander; 

byråchefen C. Stiernspets den 2-—20 aug. med forosduande för revisorn E. G. Fahlerantz, 
vilkens tjänst uppehållits av amanuensen Per Nicander och e. jägmästaren E. Sökjer-Petersen. 

Till vikarierande amanuenser i styrelsen har förordnats: e. jigmästaren Th. Lunder- 
kvist under juli månad, e. jägmästaren R. Wahlström den 1 aug. tills vidare, e. jägmästaren 
E. Sökjer-Petersen den 1 aug. tills vidare. 

Skogsstaten. 
Tåsjö revir. Till jägmästare i Tåsjö revir har Kungl. RR den 12 aug. 1915 utnämnt 

och förordnat skogstaxatorn i Mellersta Norrlands distrikt E. Gran. 

Till skogsingeniör i Skellefteå distrikt har förordnats e. jägmästaren G. Esséen. 

Till helårsassistent i Sorsele revir har förordnats e. jägmästaren Torsten Lunderkvist 
från den I aug. 

Till överjägmästareassistenter ha förordnats: 
e. Jägmästaren Sven Hallin i Mellersta Norrlands distrikt från den 1 sept., 

Aug. Hagman i Södra distriktet från den 1 aug. 

Till skyddsskogsassistent i Mellersta Norrlands distrikt har förordnats e. jägmästaren 
G. Rabenius under tiden ?3/,—?/.. 
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Till avlönade revirassistenter ha förordnats: 
e. jägmästaren W. Lejdström i Sorsele revir den 19—31 juli samt i övre och södra Lyck- 

sele samt Åsele revir den Y—SY, os 
» » Bertil Wickman i Arvidsjaurs revir den !8/,—39/., 

» Alf Alarik i Jockmocks » EEE (SS 

» » Bror Rossander i Wilhelmina » 20 Är 
» » Sv, Grenholm i Norsjö » » - Y—30/), 

» P. G. Lindbäck i Rätans » under vakans, 

» T. Ostwald i Jönköpings m. fl; >» 5 Ear 
> Malte Thees i Kalmar D » Mar Gr 

Till skogsindelningsassistenter ha förordnats: 
e. jägmästaren O. v. von Unge i Luleå distrikt den 1/,—?/,, 12 
; > A. G. Montell i Luleå SEP DATE smita 
> » N, T. Edblad i Skellefteå » I a 

D » G, E. Risberg i Umeå » SETT LH 
» » K. M. Linder i = >» SERURO BE Ga le 
» » HÖGA Gadd i » » SES amen! 
» » (CE 17 hä INGET NR » FR Tas (a 
» » M. Nordquist i Mell, Norrlands » på IT [FESTA 
oo a Karl Lindell i » EAS 

| » Ake Lundeberg i Gävle-Dala >» pr. (IB fEBYJNA 

» » Th. Bäckström i Bergslags » » /,— : 92 

» » Einar Rudbäck Västra » » NE="Mers 

Att vid markvärderingar biträda skogstaxatorn i Bergslagsdistriktet har förordnats 
e. jägmästaren G. Chöler den 23 juni tillsvidare. 

Till extra iägmästare ha förordnats: 
utex. skogseleven V. O. von Unge i Luleå distrikt den: !/, 

» » A. G. Montell i » » » » 
» » N. T, Edblad i Skellefteå » FIG 
» » 3. E. Risberg i Umeå » SN 
» sc K. M. Linder i » » » » 

> > EGT Gadd 1 » » > » 
> » E: Hj. -EF Cassel. i' >» » kf 
» » P, G. Lindbeck i Mell. Norrlands = >» so 

» Erik Lindeberg i Gävle-Dala » rn PN 
» Åke Lundeberg i » > » SSE 
> Magnus Nordquist i Bergslags » NED 

Tiänstledighet har beviljats: 
Överjägmästaren i Bergslagsdistriktet Uno Wallmo för enskilda angelägenheter den 6— 

26 juli, vikarie var jägmästaren i Örebro revir Harald Stuart, vilkens tjänst uppehållits av 
assistenten i reviret E. Nyblom, för vilken e. jägmästaren W. Samuelson tjänstgjort; 

överjägmästaren i Södra distriktet F. F. Edelstam för hälsans vårdande och enskilda 
angelägenheter den 9 aug. —I18 sept., vikare är jägmästaren i Södra Skånes revir Carl von 
Schönberg, vilkens tjänst uppehålles av assistenten i reviret Sven Lundberg, för vilken e, 
jägmästaren W. Sjögren tjänstgör; 

jägmästaren i Örebro revir Harald Stuart för enskilda angelägenheter den 27 juli—21 
aug. med förordnande för assistenten i reviret Edvin Nyblom, för vilken e. jägmästaren W. 
Samuelson tjänstgjort; 

jägmästaren i Stockholms revir Alex. Maass för enskilda angelägenheter den 14—31 juli 
med förordnande för assistenten i reviret Olof Lundborg, vilkens tjänst uppehållits av e. 
"jägmästaren Helis Rääf; 

jägmästaren i Tivedens revir A. W. Schmidt för sjukdom den 26 juli>—25 aug. med 
förordnande för assistenten i reviret Arvid Stahre, vilkens tjänst uppehållits av e. jägmästa- 
ren Alf Winbladh; 

jägmästaren i Bispgårdens skolrevir Ferd, Lindberg för hälsans vårdande den 6—20 juli 
med förordnande för assistenten i Bräcke revir Torsten Larsson, vilkens tjänst uppehållits 

av e. jägmästaren O, Granström, 

46 Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915. 
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Skogshögskolan. 
Till professor i skogsuppskattning och skogsindelning har Kungl. Maj:t den 

30 juli på förslag av högskolans styrelse utnämnt och förordnat e. jägmästaren Tor W. 
Jonson. 

Till assistent vid skogshögskolans sommarövningar har förordnats e. jägmästaren Mar- 
tin Enander för tiden 10 juni—31 aug. 

Statens Skogsförsöksanstalt. 
Till laborator i skogsentomologi vid anstalten har styrelsen för skogshögskolan 

och statens skogsförsöksanstalt den 28 aug. antagit och förordnat assistenten vid Entomolo- 
giska anstalten fil. d:r Ivar Trägårdh från I sept. 1915. 

Skogsskolorna. 
Till föreståndare för Ombergs skogsskola har Kungl. Maj:t den 30 juli utnämnt 

och förordnat f. föreståndaren för Skogshalls skogsskola, e. jägmästaren Thorwald Grinndal. 

Lediga tjänster. 
Skogstaxatortiänsten i Mellersta Norrlands distrikt sökes före den 13 näst- 

kommande sept. kl. 3 på dagen hos Kungl. Domänstyrelsen. 

En befattning såsom assistent hos öfverjägmästaren i Luleå distrikt 
sökes hos Kungl. Domänstyrelsen före kl. 3 på dagen den 11 nästkommande september. 

En befattning som skogsindelningsassistent i Bergslagsdistriktet under 
tiden den 11 sept. 1915 till årets slut sökes hos Kungl. Domänstyrelsen före kl. 3 på dagen 

den 7 september 1915. 

Skogsrättarebefattningen vid Kolleberga skogsskola sökes hos jägmästaren J. 
Lindner, adress Ljungbyhed, före kl. 12 på dagen den 15 nästkommande september. 
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SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT I SENT AR. FO: 

SKOGSPOLITISKA INLÄGG. 

Föreslagen undersökning rörande omfattningen och 

fortskridandet av skogsmarkens försumpning. 

Styrelsen för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt har den 16 april 
härom avgivit följande yttrande: »Genom nådig remiss av den 5 november 
1913 har styrelsen för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt anbe- 
fallts att avgiva utlåtande och förslag angående sättet för åstadkommandet av 
en undersökning rörande omfattningen och fortskridandet av den försumpning 
av produktiv mark, varom riksdagens skrivelse av den 29 maj 1912 förmäler. 

Styrelsen har i denna fråga inhämtat yttrande av föreståndaren för statens 
skogsförsöksanstalts naturvetenskapliga avdelning och får på grund härav av- 
giva följande underdåniga utlåtande. 

Vad först omfattningen av försumpningen av marken beträffar, må erinras 

därom att torvwgnarker kunna uppkomma på i stort sett trenne olika sätt, 
nämligen 1) genom igenväxning av större eller mindre sjöar, 2) genom torv- 
bildning på fuktig, ej skogbevuxen mark och 3) genom de på förut beskrivna 
sätt bildade torvmarkernas utbredning över skogbevuxen mark eller genom 
direkt försumpning av dylik mark. Endast i sista fallet kan man tala om att 
jordkulturen gjort en förlust genom markens försumpning. En utredning an- 
gående omfattningen av de marker, som genom försumpning gått förlorade, 
förutsätter sålunda, att samtidigt med att arealerna uppskattas en undersökning 

företages över torvmarkernas uppkomst. Det torde icke vara omöjligt att på 
ett praktiskt sätt förena lösningen av dessa frågor med varandra. En utred- 
ning angående omfattningen av de torvmarker, som uppkommit genom en 
gång produktiva markers försumpning, har emellertid i praktiskt avseende ett 
mera sekundärt intresse, då man för uppkomsten av dylika marker måste 
räkna med högst betydande tidrymder, under vilka klimatet i ett eller flera 
avseenden varit annorlunda än det nuvarande. Vad som däremot vore av 
praktisk betydelse att lära känna, vore omfattningen av sådana marker, som 

genom torrläggning kunde anses få möjlighet att producera skog. TI detta 
avseende vill styrelsen hänvisa till sitt nyss avgivna utlåtande angående den 
föreslagna riksskogstaxeringen. Riksskogstaxeringen kan nämligen lämna dels 
en översiktlig beräkning angående torvmarkernas arealer och förekomst i olika 
landsdelar, dels ock en ungefärlig uppgift om de marker som på grund av 
torvens beskaffenhet kunna anses bliva genom torrläggning skogsproduktiva. 
Riksskogstaxeringen kan sålunda i hög grad bidraga till att klargöra omfatt- 
ningen av hithörande avdikningsproblem. 

47.  Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915. 
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Den hastighet, varmed försumpningen fortskrider kan emellertid endast ut- 
rönas genom systematiskt bedrivna specialstudier. Vid den naturvetenskapliga 
avdelningen av statens skogsförsöksanstalt har sedan flera år tillbaka utförts 
en hel serie undersökningar avsedda att utröna försumpningsförloppet i Norr- 
lands gamla svagt växtliga granskogar. Dessa studier ha nu fortskridit så längt, 
att en mer omfattande avhandling redogörande för de viktigaste orsakerna till 
försumpningen och dess bekämpande snart torde kunna författas. Det torde 
ej vara lämpligt att föregripa den nämnda undersökningens resultat, men några 
moment av mera allmänt intresse torde dock förjäna omnämnas. Försumpningen 
i Norrland fortskrider i de flesta fall endast långsamt, på många ställen torde 
råda ett mera labilt jämnviktsläge mellan fastmark och försumpad mark. De 
fall, där man ansett sig kunna konstatera en mera hastig utbredning, bero av 
mera lokala, försumpningen särskilt befordrande betingelser. De slutsatser an- 
gående en hastig försumpning av skogarna i Norrland, som dragits av dessa 
mer enstaka företeelser, äro därför oberättigade. Av undersökningen framgår 
även, att för försumpningens bekämpande dikningarna helst böra omfatta större 
i hydrografiskt hänseende sammanhängande torvmarkskomplex, varigenom man 
torde vinna den största effekten per längdenhet dike. 

Den försumpning av skogsmark, som förekommer i sydvästra Sverige fram- 
för allt i Kronobergs, Älvsborgs och Jönköpings län, har i stort sett en annan 

karaktär än den i Norrland studerade. Skogsmarkernas försumpning i dessa 
trakter sammanhänger närmast med högmossarnas uppträdande och deras så 
småningom försiggående utbredning. Några mer ingående och kritiskt utförda 
undersökningar över försumpningens fortskridande ha i dessa trakter ej utförts. 

De uttalanden angående en mycket hastigt fortskridande försumpning i dessa 
trakter som man stundom möter i litteraturen, sakna i regeln, ett kritiskt under- 

sökningsmaterial, och bero oftast på mer flyktigt gjorda observationer. En närmare 
undersökning vore emellertid av mycket stor betydelse för frågans bedömande. 

När försöksanstalten bragt sina i Norrland pågående undersökningar över 
försumpningsförloppet till en viss avslutning, torde det därför vara lämpligt 
att utsträcka desamma till nyss omnämnda trakter, där lämpliga undersöknings- 

fält torde stå att finna. 
Emellertid är en allmännare avdikning av vårt lands torvmarker förknippad 

med en hel del spörsmål av vittomfattande betydelse. Avdikningen kommer 
sannolikt, om den får en större omfattning, att i väsentlig mån inverka på 
vattentillgången i våra floder. Sedan gammalt har man ansett, att avdikning 
av sumpmarker inverkar på klimatet framför allt genom frostländighetens min- 
skande, en sak, som dock från vetenskapligt håll förnekats. Styrelsen håller 
före, att en mera kritisk och genomgående undersökning av dessa och hit- 
hörande frågor vore av en mycket stor betydelse för behandlingen av hela 
avdikningsproblemet. Ett uppgörande av en plan för de erforderliga under- 
sökningarna fordrar emellertid sakkunskap på flera olika områden, vilken bäst 
torde finnas representerad hos ett antal praktiskt vetenskapliga institutioner. 

Styrelsen får därför i underdånighet föreslå, 
att Eders Kungl. Maj:t måtte uppdraga åt hydrografiska byrån, meteorolo- 

giska centralanstalten, Sveriges geologiska undersökning samt statens skogs- 
försöksanstalt att gemensamt utarbeta en plan för undersökning av markför- 
sumpningens omfattning och fortskridande samt av de problem, som samman- 
hänga med en allmännare avdikning av våra torvmarker.» 



Frågan om läroböcker och planschverk rörande 

skogshushållning och skogsvård. 

I skrivelse till statsrådet och chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet har 
styrelsen för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt den 4 juni 1915 
avgivit följande utlåtande: 

»Anmodad yttra sig över ett av tillkallade sakkunniga inom K. Jordbruks- 

departementet avgivet betänkande angående läroböcker och planschverk rö- 
rande skogshushållning och skogsvård får styrelsen för skogshögskolan och 
statens skogsförsöksanstalt anföra följande. Det av kommitterade, dåvarande 
t. f. direktören för K. Skogsinstitutet A. Wahlgren och folkskolläraren J. A. 
Strandberg utarbetade förslaget har styrelsen tagit under ingående prövning 
efter att muntligen ha hört de båda föreståndarna vid statens skogsförsöksanstalt. 

Efter att ha redogjort för de läroböcker på området, som f. n. finnas i 
vårt land, hava kommitterade framhållit, att av de tillgängliga läroskrifterna 
icke någon fullt motsvarar anspråken på en kortfattad, men till innehåll och 
form väl avvägd lärobok i skogshushållning, närmast avsedd för undervisning 
vid skogsvärdskurser, lantmannakurser och folkhögskolor samt till hjälpreda 
för den mindre skogsägaren, men att sådan lärobok är av behovet påkallad. 
De hava ock påpekat, att tillkomsten av en sådan bok även ej oväsentligt 
skulle bidraga till realiserandet av planen att vid seminarierna införa en kor- 
tare kurs i skogsvård, vilket utan tvivel komme att bli av stor betydelse för 
ett bättre utnyttjande av de för folkskolebarnen redan föreskrivna planterings- 
dagarna. 

Härefter framhålla kommitterade, att den sålunda föreslagna lärobok för 
vuxna på grund av de olikartade förhållanden, som med hänsyn till skogens 
förekomst, tillstånd och betydelse i den enskildes hushållning råda 1 skilda 
delar av landet, måtte utgivas i tvenne efter sådana förment skiljaktiga för- 
hållanden avpassade upplagor. 

Styrelsen kan emellertid ej härutinnan dela kommitterades uppfattning. Det 
kan visserligen ej förnekas, att skogsförhållandena växla högst betydligt i vårt 
långsträckta land, men man kan å andra sidan ej uppdraga en viss gräns, 
där den ena upplagan av en lärobok eventuellt skulle användas 1 stället för 
den andra. De olika skogsvårdsåtgärder, som kunna och böra företagas i 
skilda trakter, bero närmast på avsättningsförhållandena och förändra sig här- 
igenom vid förbättrade sådana. Styrelsen vill därför alldeles bestämt förorda, 
att ex lärobok bör utarbetas för /ela landet, men för att den ej härigenom 
skall bli alltför omfattande, bör dessutom finnas tillgängliga tvenne supple- 
menthäften för de mest extrema trakterna av vårt land. Det ena skulle beröra 
de övre norrländska förhållanden, där särskilda skogslagar äro rådande, näm- 
ligen utsynings-, dimensions- och skyddsskogslagarna. Det andra supplement- 
häftet synes böra omfatta de sydligaste trakterna av landet, där bokskogar 
och ljunghedar giva skogsförhållandena sin karaktär. Eventuellt skulle också 
ett sådant supplementhäfte kunna utarbetas för Öland och Gottland, som ha 
en från det övriga Sydsverige starkt avvikande natur, varför de ock erhållit sär- 
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skild skogslag. Kommitterade hava tänkt sig tvenne upplagor med 100 sidors 
text vardera. Styrelsen vill hålla före, att en gemensam bok mycket väl kan 
utarbetas med ett omfång av omkring 100 sidor, men att de ifrågasatta supple- 
menthäftena komma att omfatta omkring 25 sidor vardera. 

[ likhet med kommitterade anser styrelsen en Jläsebok för barnen i folkskolor 
och andra jämförliga läroanstalter synnerligen lämplig. Sedan kommitterade 
i februari 1913 avgivit sitt utlåtande, har emellertid en dylik läsebok utgivits 
å Norstedts förlag, vilken har till författare länsjägmästare O. A. Beer och 
seminarieläraren L. G. Sjöholm. Styrelsen anser denna bok användbar för 
det av kommitterade åsyftade ändamålet, sedan den blivit av sakkunnig skogs- 
man granskad, på det att en del överdrifter och en del mindre felaktigheter 
må bliva borttagna. Med ledning härav borde en ny upplaga utgivas. På 
förfrågan har också förlaget förklarat sig villigt att år 1917 utgiva sådan ny 
upplaga. 

Vidare framhålla kommitterade behovet av särskilda väggplanscher vid un- 

dervisningen i skogsvård. Enligt kommitterades förslag skulle dessa utgivas. 

i tvenne serier. Den ena serien skulle enbart vara avsedd för folkskolan och 
omfatta 8 färglagda planscher, med nedanstående innehåll: 

IN anna bb ING NR 
> 2 Gran FNGRASP Rocka 
FEK TAB OK rn ljunghed och 

34 SBoOk > 8 Mosse. 

En sådan planschserie finner styrelsen också önskvärd, och torde i huvud- 
sak vid planschernas ritande kunna följas den av kommitterade upprättade 

detaljförteckning, även om det vid utförandet kommer att visa sig svårt att 
åskådligt få plats med exempelvis alla de trädsjukdomar, som kommitterade 
upptagit. Härvid vill styrelsen endast göra några smärre erinringar. På 
planschen för tallen kan sålunda gråbarrsjukan saklöst utgå, men i stället er-. 
sättas med den i Norrland vanliga och farliga sjukdomen snöskyttet. I gran- 
planschen bör kunna utgå blåsrosten och mjölkomlor, såsom saknande varje 
praktisk betydelse. Å björkplanschen bör ej eldtickan medtagas utan i stället 

Polyporus fomentarius och nigricans. För boken bör åskådliggöras sådana 
knoppar, som komma att giva blommor nästa år, och sterila knoppar, medan 

däremot hjärtbladsmögel gott kan utgå, då den hittills knappast torde ha på- 
visats inom landet. 

Kommitterade hava också föreslagit utgivandet av en serie II omfattande 16 
i svarttryck utförda planscher visande väl vårdade och vanskötta bestånd av 
de vanligaste skogsträden, framställning av olika skogsbrukssätt, trädens och 
beståndens utvecklingsgång, den viktigaste skogsstatistiken, olika hägnadstyper, 
kälktyper och redskap samt olika sortiment av virke och deras uppläggning. 

Då förfärdigandet av planscher blir rätt dyrbart, vill styrelsen föreslå, att 
den sistnämnda serien, som skulle få en ganska begränsad avsättning, ej må 
komma till utförande, då den med stor fördel kan ersättas med skioptikon- 
bilder. Kommitterade hava visserligen erinrat, att dessa från pedagogisk syn- 

punkt hava den olägenheten, att varje bild endast visas för en kort stund, 

varefter den avlöses av en annan etc. Gent häremot får styrelsen framhålla, 
att detta kan vara av en viss fördel. Upphängas i en undervisningssal runt 
väggarna en hel mängd bilder, som äro nya för åskådaren, så splittras hans 
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intresse på att betrakta alla de olika nya bilderna, och uppmärksamheten kon- 
centreras ej, som sig bör, på den bild, föredragshållaren talar om. Den av 
kommitterade framhållna olägenheten med särskild apparat för förevisningen 
och relativt mörk sal synes ej härutinnan kunna vara avgörande, sedan nu- 

mera de flesta föreläsningsföreningar och skogsvårdsstyrelser anskaffat skiop- 
tikonapparater, som användas av länsjägmästarne vid föredrag och kurser. Sty- 
relsen har inhämtat, att från Skogsvårdsföreningens kontor numera sker bety- 
dande utlåning och försäljning av skioptikonbilder åt skogsvårdsstyrelserna. 
Det befintliga lagret bilder på över goo stycken innehåller emellertid ej till- 
räckligt systematiska och undervisande bilder för att kunna helt ersätta de 
föreslagna planscherna, utan måste givetvis avsevärt kompletteras härutinnan. 
Styrelsen vill därför föreslå, att ett bidrag lämnas denna förening, för att bild- 

förrådet må kompletteras. Styrelsen anser det nämligen vara fördelaktigt, att 
alla till undervisningsändamål befintliga bilder rörande skogen, som utlånas, 
erhållas från en och samma institution, därvid Skogsvårdsföreningen också er- 
bjuder fördelar av kontor med fast anställd personal. 

Till sist hava kommitterade föreslagit, att bedömandet av de föreslagna 
arbetena måtte uppdragas åt en myndighet, vari såväl praktisk erfarenhet i 
skogsvård som naturvetenskaplig bildning och pedagogisk omdömesförmåga är 
företrädd, och för den skull ifrågasatt, att åt styrelsen för skogshögskolan och 
statens skogsförsöksanstalt skulle anförtros detta uppdrag därvid den skulle 
med sig adjungera representanter för undervisningen vid folkskolor och skogs- 
vårdskurser. Styrelsen anser sig emellertid ej kunna åtaga sig ett sådant upp- 
drag, utan får i stället hemställa, att detsamma överlämnas till domänstyrelsen, 

som närmast genom någon sin tjänsteman torde kunna anskaffa författare till 
såväl den föreslagna boken som material för planscherna och övervaka deras 
utförande. 

Styrelsen tror nämligen ej, att den ifrågasatta boken och de föreslagna 
planscherna kunna erhållas genom den av kommitterade föreslagna pristäv- 
lingen och i varje fall ej med så låga pris, som ifrågasatts. Vida bättre publi- 
kationer torde erhållas, om domänstyrelsen får i uppdrag att anmoda ett par 
lämpliga skogsmän, varav en torde böra vara anställd vid skogsvårdsstyrelse, 
att författa den föreslagna boken, varvid möjligen särskilda författare böra an- 
litas för supplementhäftena. Som  författararvode anser styrelsen böra utgå 
r,o000 kronor för själva boken och 250 kronor för vardera av supplement- 
häftena, vartill skulle komma 400 kronor ersättning för den, som å domän- 

styrelsens vägnar leder arbetet och anskaffar illustrationsmaterial m. m., samt 
150 kronor i granskningsarvode till den skogsman, som får i uppdrag att 

genomgå Beers och Sjöholms bok. Själva utgivandet av boken torde 
sedan böra anförtros åt lämplig förläggare, som vill åtaga sig att till visst 
lågt pris tillhandahålla densamma. <Ritandet av de föreslagna planschernau 
bör uppdragas åt lämplig artist med övervakande av en utav domänstyrelsen 
tillsatt redaktör. Efter vad styrelsen inhämtat bör själva ritandet av planscherna 
kosta 300—500 kr. pr stycket eller för de 8 planscherna omkring 3,400 
kronor. För övervakandet av planschernas ritande bör utgå en ersättning av 
Soo kronor. Härtill skulle eventuellt komma ersättning till förläggaren för 
planschernas reproducering för att härigenom kunna nedbringa dess pris. Efter 
vad styrelsen inhämtat från förenämnda förlag torde nämligen priset för plan- 
scherna därest staten bekostar de litografiska stenarna, därför kostnaden be- 
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räknats till 3,600 kronor, bliva allenast 9 kronor för de 8 planscherna till- 
sammantagna. 

Den totala kostnaden för dessa publikationer skulle enligt styrelsens förslag 
sålunda bliva 10,600 kronor — mot av kommitterade under andra förutsätt- 

ningar ifrågasatta 12,750 kronor — enligt följande fördelning: 

Lärobok för vuxna: 

Huävudbokemförfattararvoder «mm... nn IOK 

3 supplementhäften a 250 k:rs! författararvode i... fs 
ING dAkKtOrS VO CC Crn add SSA. AE oe KN JA ANN 

Läsebok för barn: 

(GTANSKIIN OS AGVO der. MSE EOS BE TNE a IMO ale. TJÖT 112,30 0 

Pianscher: 

3 färglagda, litograferade planscher, ritningskostnader 3,400: — 
Kostnaden försde Fitogratskatr stenarna sek. 3,000: — 

REGIKLOTSAGV OCSBILEN ms EES od ANSE ALIAS AR DEN LAR LAR SG PR AA 300: — 7,800: — 

Skioptikonbilder : 

Anslag till Skogsvårdsföreningen för anskaffande av 

SA CATE IVNSS ARNE BSS SA ESA TEEN 5 SN Sd ARR SOON 300: — 

Summa kronor 10,000: —.» 



Replik till byråchefen Th. Hermelin. 

Av Nins G. RINGSTRAND. 

Ehuru tidskriftens läsare med fullt skäl kunna känna sig trötta på herr H:s 
och mina skriftväxlingar, nödgas jag begära utrymme för ett par repliker i 

anledning av herr H:s senaste inlägg. Jag vill fortfarande behandla våra 
meningsskiljaktigheter om sakförhållanden först och spara det rent personliga 

såsom av underordnad betydelse till sist. De hänvisningar, som jag för att 
spara utrymme gör, avse sid. i denna årgång av tidskriften. 

Först som sist må jag erkänna min oförmåga att följa med i byråchefens 
voltigerande, när han behandlar frågan om förrättningsmän för ett i hastigare 
tempo och framför allt tidigare igångsatt taxerande av statsskogarna. Med 
anledning av domänstyrelsens förklaring, att dessa såväl som andra arbeten 
uppskjutits av brist på tjänstemän, har jag dels pekat på förefintligheten av 
forstmästarekåren dels uttalat mina tvivel, om styrelsen på bästa sätt använt 
tillgängliga resurser (sid. 331 och 333). Detta, varpå herr H. intet genmäler, 
söker han nu slå bort genom ett enkelt påstående, att jag ej tar hänsyn till 

faktiska förhållanden. Metoden är ingen bevisföring och kan på sin höjd 
duga till att misstänkliggöra en motståndare hos dem, som äro 1 frågan mindre 
initierade. Såvitt jag kan förstå, är det obestridligt, att krafter skulle bli 

disponibla för de mera krävande arbetena, om till de mindre krävande ej 
användes dyrbarare arbetskraft än behövligt vore. Likaledes skulle man fått 
kraft till förfogande, om man till tiden mindre trängt ihop vissa arbeten och 
bättre planlagt andra. Slutligen skulle man kunna öka sina arbetskrafter ge- 
nom att anlita en redan existerande men hittills ej alls använd kår — forst- 
mästarna. Dessa saker har jag påpekat. Då detta kallas att ej taga hänsyn 

till faktiska förhållanden, så måste dessa faktiska förhållanden bestå uti veder- 

börande föredragandes i domänstyrelsen oförmåga att frigöra sig från en in- 
rotad slentrian och taga initiativet till bättre och planmässigare arbetsmetoder. 

Ehuru jag utsätter mig för en ny beskyllning för rätthaveri, vidhåller jag 
dock, att forstmästarna kunnat få stor användning vid statens skogstaxerings- 

och indelningsarbeten. Herr H:s påstående, att den erforderliga precisionen 
vid sådana arbeten måste vara större än den, som krävdes vid Värmlands- 

taxeringen, skulle man, om det framkommit från annat håll, kunnat tro bero 

på obekantskap med instruktionen för denna senare förrättning. En jämförelse 
mellan denna och domänstyrelsens indelningscirkulär torde emellertid tydligt 
visa, att ingenstädes i dessa finnas sådana bestämmelser om minutiösa under- 
sökningar och trädmätningar som i den förstnämnda instruktionen. Efter en 
sådan jämförelse skall omdömet om var den större precisionen erfordras ej 
gärna kunna bliva mer än ett. ” 

Nu påstår herr H., att hans uttalande oförtydbart gällt »sådana för hus- 
hållningens ordnande erforderliga uppgifter, för vilkas riktiga bedömande fordras 
större fackliga kunskaper». De många orden göra ej meningen klarare för 
mig, men förmodligen avses att framhålla nödvändigheten av att en ledare 
för taxeringsarbeten anställes. Skulle alltså forstmästarna ändå dugt till själva 
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taxeringsarbetet? Varför har i så fall ej framställning gjorts om deras använ- 

dande därtill? Ledareskapet är ju otvivelaktigt nödvändigt, men lades ej det 

arbetet vid t. ex. taxeringen i Stensele revir på taxatorn i Umeå distrikt, och 

fanns ej denna tjänsteman redan före dessa arbetens igångsättande med i 

övrigt samma åligganden som därefter? Eller erhöll han då biträde för full- 

görande av sin förutvarande funktion? Man kan för övrigt med en till visshet 

gränsande sannolikhet påstå, att personer med större fackliga kunskaper kunnat 

lösgöras för ledarekall, om man planlagt andra arbeten på annat sätt (sid 333). 

Under den föregående diskussionen har jag gett uttryck åt den meningen, 
att hushållningsplaner, som visat sig. felaktiga med avseende på avverknings- 
beloppets storlek, vore till ringa ledning vid skogshushållningen. Herr H. 
åter anser, att de trots felen äga betydelse därigenom, att virkeskvantiteterna 
blivit kända. Det hade ej påståtts, att uppgifterna om dessa varit otillförlit- 
liga. Härtill genmäler jag, att orsakerna till de felaktiga avverkningsbeloppen 
ej äro fullt utredda. De kunna vara att söka uti för lågt uppskattat virkes- 
förråd, uti felaktigt angivande av förrådets beskaffenhet, som varit sådan, att 
kraftigare avverkning än den föreslagna påkallats, och slutligen däruti, att av- 
verkningsberäkningen varit felaktig. När en jägmästare alltså måste sväva i 

ovisshet om, var han har att söka planens brister, vilka kunna vara mycket 

stora (sid. 585—586), torde det vara ursäktligt, om han förlorar all tilltro 
till den och söker ledningen för sitt omdöme om avverkningens storlek i den 
personliga kännedom om skogen, som han kan hinna förskaffa sig. Men att 
förvärva denna tar en i flera avseenden dyrbar tid. 

Vid behandling av frågan om åldersstatistik och provträdstagning har herr 
H. kritiserat ett av mig använt förfaringssätt, som 1 stort sammanfaller med 
det, vilket användes vid Värmlandstaxeringen. Ehuru jag genom siffror från 

denna förrättning visat dess tillförlitlighet, är därmed ej sagt, att icke även 
andra metoder givas. I olikhet med vad herr H. synes mena, tror jag, att 

en fördel hos metoden är det systematiska sätt, varpå provträden uttagas. 
Synnerligast då, såsom fallet är vid taxeringen av statens skogar, yngre tjänste- 

män i stor utsträckning komma till användning, är det nödvändigt att använda 
metoder, som i möjligaste mån utesluta subjektivitet, ty dessa tjänstemän hava 
givetvis ej kunnat förskaffa sig den träning vid bedömande av skog, som är 

nödig, för att ej stora fel skola kunna oavsiktligt begås. 
Att i denna diskussion taga upp till behandling mina hushållningsplaner för 

en del privatskogar ter sig emellertid närmast som ett försök att draga upp- 
märksamheten från det ursprungliga ämnet för meningsutbytet, nämligen do- 
mänstyrelsens statsskogsförvaltning. Då herr H. nu är den, som upptagit 
frågan, så är det helt säkert min rätt att fortsätta. Herr H. sitter såsom 
föredragande i ett ämbetsverk, där han har att bl. a. behandla frågor rörande 
hushållningen å vissa privatskogar. Han granskar under åtskilliga år en mängd 
hushållningsplaner för sådana skogar och finner en undersökningsmetod använd, 
som han anser mindre tillförlitlig. Ehuru förrättningsmannen finns i samma 
stad och kunde tillkallas för att delgivas föredtagandens och styrelsens mening, 
sker intet sådant. Kanske därför att det strider mot vedertaget bruk — vad 
vet jag! Att herr H., när jag före de första planernas ingivande uppsökte 
honom, ej var färdig med sitt omdöme, finner jag förklarligt.. Men då herr 
H. nu (sid. 514) medgivit, att han granskat något 100-tal och ansett den 
använda metoden utan värde, men dock hela tiden låtit detta förbliva en hem- 
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lighet för arbetaren, har man ej längre rätt att undertrycka sin förvåning. 
Såsom illustration till det intresse, som vederbörande ägnar den del av privat- 

skogshushållningen, som är ett ämbetsåliggande, är detta herr H:s meddelande 
synnerligen dyrbart. 

I sitt yttrande över statsrevisorernas berättelse har domänstyrelsen uttalat, 
och detta ej endast en gång, att industrien betalade det av staten utbjudna 
virket dåligt. Såsom bevis härför anfördes bl. a., att anbud saknades å ett 
parti kolved. Detta ansåg jag ej förvånansvärt i betraktande av kostnaderna 
för virkets tillgodogörande. När herr H. sedan triumferande meddelade, att 
samma post sålts, kunde jag ur köparens kalkyler angiva den nu rådande haussen 

1 kolmarknaden som grund för att ett anbud kunde avgivas. Vad jag velat 
framhålla är, att domänstyrelsens representanter ej ha rätt att ständigt hacka 
på industriens, om ej allt utbjudet virke genast säljes. Det kan finnas natur- 

liga skäl härtill. Mitt påpekande här alltså ej varit ett klander mot att virket 
utbjudits, ty detta finner jag naturligt, utan mot det att, då man gör utbudet, 
man ej med jämnmod kan taga konsekvenserna härav. 

Flere EI yttrade; Sid: 511, att jag, sedansjas förmer än. 20 år sedan 
lämnade statstjänsten, »sökt att åter och åter med varje till buds stående 
medel i allmänhetens ögon nedsätta och förringa statens skogsförvaltning utan 
att taga behörig hänsyn till faktiska förhållanden». När jag gendriver detta 
påstående, sid. 588—589, visar det sig, att herr H. som bevis för detsamma 
kan anföra ex av mina uppsatser, nämligen den 1 innevarande årgångs h. 4 
intagna kommentaren till statsrevisorernas uttalanden och domänstyrelsens ytt- 
rande i anledning av detsamma. Jag måste känna mig tillfreds med herr H:s 
reträtt. (Genom den har han hjälpt mig att slå ihjäl en myt, åt vilken man 
i växlande former gett en viss spridning, nämligen myten om denna min 
hätska fiendskap mot skogsstat och domänstyrelse. Den form herr H: gav 
sitt angrepp var så identisk med den, under vilken jag senast fick historien 
till livs, att källan kanske var densamma. Jag är nu herr H: uppriktigt tack- 
sam för hans hjälp att täppa igen utflödet ur denna grumliga källa. Kanske 
jag kan få begagna detta tillfälle att till den kraft och verkan det hava kan 
även förklara, att ett annat påstående, som likaledes nått mig, eller att min 
lön för »oppositionen» vore en summa av 300,000 kronor, ej är sant. I 

mer än ett avseende är denna »opposition» lönlös. 
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HILDING BERGSTRÖM och Gösta WESSLÉN: Om träkolning, 337 sid. 168 

fig. CP ANC Norstedt & Söner, Stockholm. Org. trist mbundens4 ks 

Ehuru kolningen äger månghundraåriga anor i Sverige är den svenska litte- 
raturen mycket fattig på avhandlingar om densamma ända till allra senaste 
tid, då en och annan mycket förtjänstfull uppsats rörande kolning förekommit 
1 den periodiska litteraturen. Visserligen finnas även en del äldre uppsatser 

om kolning, men de utgöras mest av s. k. handböcker »för den praktiske 
kolaren», sådana som av Uhrs av 1814, Svedelius av 1872, Wikströms, An- 

derssons m. fl. Den nu föreliggande volymen är det första arbete, som avsett 
en mera fullständig och sammanhängande behandling av träkolningen i alla 

dess former. 
De båda författarna äga som bekant från sin föregående verksamhet en 

mycket stor sakkunskap och långvarig erfarenhet rörande det ämne, de före- 
tagit sig att utreda, Bergström som Järnkontorets kolningsingenjör och Wesslén 
som föreståndare för Järnkontorets kolarskola i Värmland. De äro kända som 
forskare och författare på området. I det föreliggande arbetet hava de nu 
sammanfört, dels vad som tidigare av dem själva och andra offentligen fram- 

lagts, dels har ock ofantligt mycket nytt måst av dem själva utarbetas och 
tillfogas för skapandet av det nu föreliggande helgjutna verket. 

I tolv kapitel behandlas träkolningens olika sidor. I det första bland dessa 
finner man dels historik, dels en statistik, som tjänar att belysa kolnings- 
industriens nuvarande kritiska läge. Under de sista 25 åren har nämligen 

inträffat, att en ny industri, trämasseindustrien, uppstått och utvecklats med 
oerhörd kraft, en omständighet som givetvis i hög grad störande påverkat 

kolningsindustrien, i all synnerhet som det är på tillgodogörandet av en rå- 
vara, som kolningen förut ensam disponerade, som trämasseindustrien vuxit 
sig stark och fortfarande utvecklar sig. Ehuru trämasseindustriens förbrukning 
av ved på 25 år gått upp från en obetydlighet till nära 9,000,000 kubikmeter 
löst mått, har emellertid kolningen under denna tid lyckats bibehålla sin ur- 
sprungliga förbrukning vid samma belopp eller 9,000,000 lösmeter. Detta 
har endast varit möjligt, genom att kolningen sökt sig ut över nya landskap, 

tillvaratagande allt avverkningsavfall, som trämasseindustrien ratar. Den tränger 
numera utmed järnvägarna upp genom Norrland; t. o. m. i lappmarken ser 

man numera långa kolforor om vintern slingra sig fram ur skogarna till järn- 

vägsstationernas kolbryggor. Tack vare de högre pris, som järnverken nu- 
mera förmå betala för kolen, har denna expansion av kolningsområdet möj- 
liggjorts, och man kan därför knappast säga, att utsikterna för kolbehovets 
anskaffande numera äro sämre än för 20 år sedan. Tvenne i början av bo- 

ken intagna fotografier bibringa också läsaren den livliga övertygelsen, att kol- 
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ningen fortfarande har ett mycket stort rum att fylla på skogshushållningens 
område. Den ena av dessa är hämtad från en norrlandsskog, som uppvisar 
massor av liggande och stående, torr och döende skog, som emellertid läm- 
nar det bästa tänbara material för kolning, den andra från en bruksskog med 
ett nyss gallrat ungt bestånd, i vilket den till kolning avsedda veden ännu 
ligger upphuggen. 

Kolningen försiggår dels i milor, dels i ugnar, av vilka sistnämnda Sverige 
äger ett tjugutal. Fortfarande utföres dock 90 procent av kolningen i milor. 

De tekniska förutsättningarna för kolningsprocessen, såsom vedens byggnad 
samt dess övriga fysiska och kemiska egenskaper, behandlas 1 kap. II och 
II. Likaså dess förändringar vid upphettning dels med, dels utan tillträde 
av luft, vilka just ligga till grund för de olika kolningsmetoderna, kolning i 
mila och torrdestillation i ugn. Dessa metoder förklaras på ett synnerligen 
tilltalande och åskådligt sätt genom en (avbildad) experiment-apparat, som 
växelvis kan användas som kolugn, mila, gasgenerator eller eldstad. Det fy- 
sikaliska förloppet vid kolning får man sålunda fullt klarlagt, det kemiska där- 
emot väntar fortfarande på utredning, vilket författarna äro de första att er- 
känna. 

Erfarenheten från andra områden synes antyda, att utforskandet av de in- 
timaste detaljerna av en kemisk process, är förenat med stora svårigheter, 
vadan utsikterna att få föreliggande problem löst inom närmaste tiden synas 
ganska små. Praktiskt sett föreligger heller ingen nödvändighet, och man 
måste komplimentera författarna för deras smak att icke föra läsaren med in 
på de teoretiska spekulationernas gungflyn, dit endast forskaren kan ha intresse 
av att en och annan gång göra en utflykt. Det kännes tryggt veta, att vad 

som gives och står tryckt i denna bok endast utgöres av sådant, som förfat- 
tarna själva veta hänt och sannt vara. 

I kap. IV börjar bokens rent praktiska del — följdenligt — med vedens 
upphuggning, uppläggning, torkning och transport, bl. a. genom flottning, 
som för kolvedens billiga framförande ur skogstrakter, som sakna järnvägar, 
är en nödvändig betingelse. 

I nästa kapitel skildras kolningens praktiska bedrivande, de olika miltyper- 
nas inrättning och kolning, rivning etc., ävensom de olika kolugnstypernas 
konstruktion och drift. Vid den klara och rediga framställning av kolnings- 
metoderna, som här lämnas, observera vi särskilt, att liggmilan givits en ovan- 

ligt framskjuten ställning, fullt. jämförlig med resmilornas, I synnerhet fram- 
hålles, att liggmilan är enklare att kola, och därför mera lättskött än res- 
milan, en uppfattning, som måste anses obestridlig, om också kolarna å andra 
sidan icke torde ha saknat skäl, då de föredragit resmilan. Ur pedagogisk 
synpunkt är det även ett lyckligt grepp, att framställa liggmilan som den »enkla 
milan» eller alla milors urtyp, i vilken kolningen rätt och slätt drives från 
milans ena ända till den andra, medan resmilan ur kolningsmetodisk synpunkt 
betraktas som sammansatt av ett flertal radiellt mot ett centrum ställda, sek- 

torformade enkla milor, i vilka kolningen samtidigt drives från den gemen- 
samma centralen mot periferien. Denna framställning, som sammangjuter till 

en de skenbart så olika principerna för res- och liggmilors kolning, klarlägger 
med ens hela det för nybörjaren så invecklade tillvägagångssättet vid res- 

milans kolning. 
Sedan sålunda kolningssätten för de olika miltyperna beskrivits samt ytter- 
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mera åskådliggjorts genom fotografier och diagrammer av kolningens gång, 
underkastas kolningsresultaten 1 kap. VI en ingående kvalitativ granskning 
beträffande kolens vikt, vattenhalt, renhet och fosforhalt m. m. VWidare redo- 

göres för de biprodukter, som erhållas vid retortkolningen, och som bidraga 
att göra denna bärig, nämligen huvudsakligen tjära, terpentin, sprit och ättik- 
syra, dessas mängd vid kolning av olika vedslag i olika ugnar, samma pro- 
dukters rening etc. 

Slutligen beskrivas i kap. VII de hittills använda metoderna för dessa pro- 
dukters analyserande. Kap. VIII lämnar uppgifter om bränslevärdet hos ved 
och kol samt framhäver betydelsen vid kolning av att veden är torr. 

I kapitlet IX kommer till behandling metoderna för mätning av ved och 
kol. I samband härmed upptages den viktiga frågan om kolens avstybbning 

och sättning vid transport, varjämte kolens utkörning ur skogen och redskap 
härför demonstreras. 

Genomsnittliga arbetskostnaden vid milkolning i olika län år 1912 samt 
arbetsåtgången för kolningsarbetena angives i kap. X, varemot alla sådana 
uppgifter beträffande kolugnars anläggning och drift saknas. Rörande utbytet 
av kol i jämförelse med vedåtgången lämnas statistik 1 kap. XI. 

Slutligen har i XII:e kapitlet samlats en mängd bilagor, såsom uppgifter 
om fraktsatserna för järnvägs- och sjötransporter av träkol, gällande förord- 
ningar rörande kolhandel, tabeller över milors rymd, exempel på kontrakt 

om kolningsarbeten, kolleverans m. m. 
Till sist må endast framhållas, att bokens rikhaltighet på uppgifter rörande 

fakta är mycket stor, en omständighet, som här endast kunnat antydas. Kom- 
mer härtill, att stilen är enkel och koncis, så att, där exempelvis referat av 

vidlyftigare avhandlingar och undersökningar förekomma, dessa på ett lämp- 
ligt sätt sammanträngts och sovrats, samt endast det mera betydelsefulla 
fått plats, måste erkännas, att författarna löst sin uppgift på ett i allo lyck- 

ligt sätt. 
Icke minst genom de rikligt förekommande illustrationerna, bestående av 

fotografier, ritningar och grafiska tablåer, bliver boken underhållande och 
lättläst samt lämpad såväl till självstudium som till lärobok. Den bör bli 
välkommen, ej blott som s/omme till föreläsningarna vid skogshögskolan och 

tekniska högskolan utan jämväl som /Järobok vid de lägre tekniska skolorna 
och Dbergsskolorna samt skogs- och kolareskolorna, för vilket bruk dock en 
del kapitel måste uteslutas. Slutligen skall den bli oumbärlig som /handbok 
för alla, som bedriva kolning, såsom skogs- och sågverksförvaltare, skogvak- 
tare m. fl. Den mängd av aktuella nyheter, som presteras, göra emellertid 
1 och för sig boken värd att ägas av alla som hysa intresse för kolning. 

Vi äro alltså livligt övertygade, att författarna med denna bok åstadkom- 
mit ett verksamt medel att höja och stärka kolningsindustrien genom spri- 
dandet av ökad kunskap om densamma — till gagn ej blott för järnhand- 
teringen, som har bruk för dess huvudprodukt träkolen, utan även för skogs- 
ägarna, som leverera råvaran till kolningen och i densamma se ett medel 

för skogarnas ans och vård. 
Er OAS 

Våra kartor, kort redogörelse för svenska kartverk, utgiven av Gene- 
ralstabens TIitografiska Anstalt, samma förlag, Stockholm 1915. 91 sidor, 
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varaf 48 sidor text och 43 sidor prisuppgifter m. m. Härtill kommer som 
avslutning en fullständig förklaring på olika karttecken, 17 olika kartprov, 
samt flera sammandrag över hittills utgivna kartografiska arbeten av olika 
karaktär. Pris inbunden 2 kr. 

Generalstabens Litografiska Anstalt har helt nyligen utsänt en ny, väsent- 

ligen omarbetad upplaga av den lilla välkända boken »Våra kartor». Omar- 
betningen är utförd av Anstaltens nuvarande kartredaktör, löjtnant Thordeman. 
Vid jämförelse av innehållet i denna upplaga med den förra, som utkom 1909, 
finner man först, att den nya inledes med en något utförligare historik över 
de olika svenska kartarbetenas utveckling från början av 1500-talet intill nu- 
varande tid, samt att den i ett kapitel redogör för de moderna framställ- 
nings- och produktionsmetoderna. 

Tack vare anvisningar på de olika kartor, som finnas utgivna, har allmän- 

heten lätt att kunna anskaffa sitt behov av olika kartor till skilda ändamål. 
» Våra kartor» klargör också, vartill de olika kartorna kunna tänkas vara lämp- 
liga. Sålunda läses å beskrivningen av »Karta över Sverige» av Selander 
»vKartans egenskap av detaljerad översiktskarta gör den särdeles lämplig att 
användas dels i dess helhet såsom underlag för exempelvis statistiska fram- 
ställningar i vad dessa röra läns-, härads-, eller sockenförhållanden, dels i 

större eller mindre delar övertryckt för att såsom underlag för vetenskapliga 
och andra ändamål mångfaldigas etc. 

Vårt land har under de senaste åren erhållit många värdefulla tillskott i 
kartlitteratur. Först och främst hava de vanliga Generalstabsbladens antal 
ökats, och av de ekonomiska kartorna må särskilt nämnas de nya 1 skala 

I :20,000 för Malmöhus- och Västmanlands län. Vidare meddelas, att vi mot 

hösten hava att emotse en ny atlas över Sverige i så stor skala som I : 500,000, 
utarbetad under överinseende av överste Zetterstrand. Kartprov n:o 7 visar, 

hur denna atlas troligtvis kommer att taga sig ut. Höjdfärgerna äro ännu icke 
fastställda, och anmälarens uppfattning är, att den föreslagna gröna färgtonen, 
åtminstone som den framträder på provkartan, icke är den lämpligaste. Sjö- 
och flodsystemen komma nämligen att framträda mindre klart, emedan fär- 

gerna synas »flyta samman». Chors Atlas är ju i stort sett utgiven i skalorna 
1: I mill. och I: 2 mill., vilket nog av mången anses vara en väl liten skala 
för något praktiskt bruk, men det tilltalande fickboksformatet på denna Atlas 
torde däremot vara en fördel vid resor o. dyl. 

Vi kunna vara Generalstabens Litografiska Anstalt tacksamma för dess 

strävan att lämna den kartintresserade allmänheten upplysning om alla vikti- 
gare svenska kartor, och torde den lilla boken helt säkert vara värd samma 
välvilliga mottagande, som kommit dess föregångare till del. 

EE: JiG: 

Felix M. Exner: Uber die Korrelationsmethode. Förlag: GUSTAV FISCHER, 
enas, 30 sidor: : Pris, 1imarki. Oörycktilomn3. 
Boken innehåller i korthet följande. 
I matematiken betecknar man sambandet mellan två storheter funktion: Fy- 

sikens lagar äro dylika funktioner eller regler utan undantag. Med korrela- 
tion mellan två eller flera storheter menar man, att ett samband dem emellan 

äger rum men ej så fast som vid en funktion; sambandet gäller endast som 

regel med undantag. Som ett mått på överensstämmelsen gäller den s. k. 
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»korrelationsfaktorn», som beräknas på följande sätt. För de två (eventuellt 
fera) talserier, hvilkas samband skall undersökas, beräknas först varderas me- 

delvärde. Antag att för den första talserien avvikelserna från medelvärdet 
AO Ey td, Agro sOCh för den andra motsvarande;talsäro 45 3, Ng, EETERNOT 

blir korrelationsfaktorn 

Ja aa tas ber 
VIL 1 ar Hg) ÖR I FE TNG ee) 

eller för att använda ett förkortat och allmänt brukligt skrivsätt 

DV 
7= 

NPA än SR 

Författaren har 1 boken något olika beteckningar och har ej i densamma 
skrivit ut formeln i detta förenklade skick, till vilket den emellertid lätt över- 

föres genom insättning av värdena på de i formeln i boken ingående »me- 
delavvikelsernas» storlek. 

Korrelationsfaktorn är ett tal, vars egenskaper äro lätta att överskåda. Den 

är befriad från de måttenheter, i vilka de från början givna talserierna äro 
uttryckta. Sambandet kan sålunda beräknas mellan priser, vikter, volymer 
eller överhuvud taget allt, som kan mätas med siffror. För två identiska tal- 
serier blir korrelationsfaktorn = 1 och för två fullständigt motsatta = — 1. 
Äro två talserier alldeles oberoende av varandra, blir korrelationen dem emellan 

= 0 (i händelse att tillräckligt stort antal värdepar ingå 1 beräkningen). 
Korrelationsfaktorns storlek anger sålunda, i vilken grad de båda talserierna 
äro beroende av varandra eller hava en gemensam orsak. Dess storlek håller 
sig mellan — I och + 1. Är faktorn för två talserier t. ex. + 0,6, så betyder 
det, att serierna stå i positivt beroende av varandra och på så sätt att den 
ena seriens tal ej fullständigt bestämmes av den andra serien utan endast 
till o,6. Den återstående delen bestämmes av obekanta faktorer. 

Emedan man alltid arbetar med ett ändligt antal värdepar, uppstår ett större 

eller mindre sannolikt fel på korrelationsfaktorn. Detta fels storlek (f) er- 
hålles ur formeln 

där 2» betyder antalet värdepar, som ingå vid beräkningen av >. 
Vidare söker författaren finna värdet på en konstant 4 (»regressionskoeffi- 

eient») så beskaffad att 

Xi = by 

(rv och » betyda fortfarande motsvarande värdepars avvikelse från medelvärdet), 
så att man med den ena talseriens hjälp skall kunna beräkna den andra. 
Detta generaliseras vidare så att man ur flera parallella fenomen eller talse- 
rier kan beräkna värdet av en annan, som är beroende av dem samtliga: 

Ke Öm + SEN + Deg 2 ÅR 

Dessutom visas huru korrelationsfaktorn beräknas, när en talserie står i 

samband med två eller flera andra. Om serierna verkligen ha samband med 
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varandra, får man ett högre värde på korrelationsfaktorn för varje ny talserie, 
som kommer med i beräkningen. Antalet av de obekanta inflytelserna blir 
förminskat och korrelationsfaktorn närmar sig + I allt mera, d. v. s. närmar 
sig funktionen. Genom att beräkna korrelationsfaktorn för var och en av de 
i varje fall förekommande talserierna i förhållande till de övriga blir man 
satt i tillfälle att närmare studera seriernas samband med varandra samt vinner 

större överskådlighet över dem. 
Till belysning av framställningen anföras i texten flera exempel. Två äro 

fullständigt utförda med alla siffervärden. Det ena av dem visar korrela- 
tionen mellan priset pr ton på vete och förbrukningen av densamma i kg. pr 
invånare i Österrike under åren 1885—1901. Det andra exemplet är hämtat 
från meteorologien och påvisar korrelationen mellan lufttrycket på tre olika 
platser på norra halvklotet. 

Författaren omtalar, att korrelationsmetoden vunnit stor användning och 
spridning särskilt i England. I synnerhet inom den sociala statistiken har 
den fått mycket begagnande. Så har man t. ex. funnit korrelation råda 
mellan alkoholism och andlig mindervärdighet, mellan storleken på utrikes- 
handeln och antalet ingångna äktenskap m. m. dylikt. 

Här i Sverige har korrelationsmetoden ännu ej vunnit någon allmännare 
spridning. Sedan något år tillbaka har den dock använts inom läkarveten- 
skapen. En matematisk vetenskapsman, som tillfrågats angående metodens an- 
vändbarhet, yttrade bl. a.: »Förefaller att vara en god metod att vid empi- 
riska kurvor pröva, om de undersökta fenomenen på något sätt bero av var- 
andra.» 

Korrelationsmetoden har säkert en uppgift att fylla inom den skogliga 
statistiken. Den skulle förvisso där införd bidraga till klargörande av en 
mängd förhållanden och underlätta många spörsmåls lösande. Några exempel 
på undersökningar, som voro intressanta att bestämma korrelationen emellan, 
vill jag här nämna. Massatillväxtens beroende av medeltemperatur (både i 

luften och marken), nederbörd, höjd över havet, förekomsten av rikligare nä- 

ringsämnen m. m.; medeldiameterns beroenda av stamantal och bonitet; sam- 

bandet mellan boniteten och markfloran (frekvensen av någon eller några vissa 
arter); boniteten och medelhöjden vid viss ålder. Särskilt vid skogsförsöks- 

anstalten borde många dylika frågor uppstå. 
Till vidare studium av korrelationsmetoden hänvisar Exner till C. U. Yule: 

nnvhtroducton to. the theory of Statistics. London ro0xx eller 1912, 1 eller 
2 upplagan hos Ch. Griffin & Co: 

September 1915. 

Emir BAGER. 

Nyutkomna böcker. 

BERGSTRÖM, HILDING och WESSLEÉEN, GösTtA: Om träkolning. Till tjänst för 
undervisningen. vid skogs- och kolarskolor samt tekniska undervisnings- 
anstalter och för praktiskt bruk. Stockholm 1915. Jernkontorets förlag. 
ST Sd, 108 fig. Pris bunden 3. kr. 

JONSON, Tor: Massatabeller för träduppskattning, /fredje större upplagan. 

Stockholm 195; 96 Sid) Pris. bunden" 5 kr. 
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SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 1915. H. IO. 

TRÄVARUMARKNADEN. 
Läget är fortfarande likasom hittills under den gångna sommaren tillfreds- 

ställande med god konsumtion och priserna genomgående fasta. Sedan någon 
tid tillbaka har granen blivit föremål för särskilt intresse dels på grund av 
livliga affärer på Holland, dels också särdeles under de sista fjorton dagarna, 
på grund av stark efterfrågan från Frankrike. Man känner en hel del avslut 
på denna sistnämnda marknad och efterfrågningar ingå allt fortfarande. Hol- 
land har emellertid på sista tiden mera hållit sig tillbaka, och dess roll som 
den största granköparen övertagits av Frankrike. På den engelska marknaden 
göras nog ännu affärer, ehuru en viss avmattning börjar framträda. Tyskland 
är fortfarande alldeles ur marknaden. 

Att tala om några priser annat än för Frankrike är knappast lönt, då före- 
kommande försäljningar på England fortfarande göras cif, och frakterna äro 
mycket varierande beroende på destinationsort. 

För bästa Härnösandsmärken äro priserna följande: 

KU US O L Nr Sd resa «snön se fr. 325.— 

ÄG (OJ ÅN een era NEN RSENEE a aa >» 300.— 

LOTTA NREN ot et rf ör RR RSS NA » 275.— 
20 STARK sf SS SARS SAR RN SR 205: å 270.—- 

TSAR Nr enapp bön ser eds Sr a ReR >» 230.— 
TI SEARLE AS SNRA SRV SSE EL ERE an, a » 220.— 

[EDEN SR (0 Por MAS SEE VA ARS SPP RE BE RENEE fa 43 centimes basis 

PA RT SANS SIRAP An Sö NU ute slant SNR fr. 290.— 
1 Ale År dr APR SLA AR AE EO KR » 230.— 

RA ER RV a NAR Saba leterne:e BAS pe ARE » 220.— 

kursgaranti 72 Öre pr franc. 

Vilka utsikterna äro för nästa år torde vara omöjligt att med säkerhet 
bedöma. Dock synes ingen anledning föreligga att förmoda, att marknads- 
läget skall försämras, om ock samma förhållanden komma att göra sig gäl- 
lande under 1916 som i år, att inga försäljningar av betydelse komma att ske 
förr än mot tiden för första öppet vatten. 

Ett stöd för den uppfattningen, att priserna böra minst kunna hålla sig, 
är, att en del engelska köpare vilja spekulera i finska varor och därför före- 
slagit finska avlastare att nu göra kontrakt för 1916 till c:a 1 &£ lägre pris 
än nu gällande svenska priser. Skulle finnarna vilja lyssna till dylika förslag, 
vilket är föga troligt, torde detta ske endast under den förutsättning att de 
kunna påräkna förskotter, vilket ju innebär risker och ränteskillnader. Under 
sådana förhållanden måste spekulationen grunda sig på en bestämd åsikt att 
fob priserna komma att hålla sig efter krigets slut. —M. 

Oro I0I5: 

48. Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915. 
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Trämassemarknaden. 

Cellulosa.  Sulfit är mycket fast med livlig efterfrågan på alla marknader 
utom den amerikanska. Lättblekt massa har på sista tiden sålts till kr. 210.— 
pr ton rent netto fob. Stark sulfit betalas med kr. 185 å 190 rent netto 
fob västkusthamnar och kr. 175 å 180 rent netto fob bottenhavshamnar. 

Sulfatpriserna äro även i stigande och för lättblekande massa noteras kr. 
170 å 180 samt för kraftmassa kr. 150 å 160 allt per ton rent netto fob. 

Mekanisk massa. Priserna för västkusthamnar hava länge hållit sig fasta och 
äte C:a 40 kr. praoon för vat och 95 kr. för torr netto. pr. kontant. 

Norrländska fabriker, vilka länge haft mycket svårt att kunna skeppa sin 
massa, hava lyckats få tonnage för att fullgöra leveranser enligt äldre kon- 
trakt. Några nya försäljningar av betydelse hava knappast förekommit unde 

senare tid. ; 
TO ONES —Mm. 

NOTISER. 

Fördelningen av skogsvårdsavgifterna. Statsrådet och chefen för jord- 
bruksdepartementet har jämlikt bemyndigande, såsom sakkunniga att inom de- 
partementet biträda vid verkställande av närmare utredning samt avgivande 
av förslag rörande grunderna för fördelning av de skogsvårdsafgifter, som 
jämlikt 4 par. av förordningen om skogsvårdsavgifter den 11 oktober 1912 
skola redovisas till statskontoret, tillkallat ledamoten av andra kammaren, f. 

auditören HUGO FAHLÉN (ordförande), byråchefen HuGo ELLiotT och professor 
GUNNAR SCHOTTE. 

Skogsvårdsarbeten i skyddsskogarna. Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands 
län har hos Kungl. Maj:t gjort framställning om ändring i gällande författ- 
ningar rörande enskilda skogsvården 1 syfte att möjliggöra beviljande av anslag av 
skogsvårdsavgifter till arbeten å skyddskogsområde. Skogsvårdsstyrelsen håller 
nämligen före, att så f. n. ej kan ske, men anser rättvist och billigt, att ägare 
av skogar inom skyddsskogsområdet i likhet med övriga enskilda skogsägare 
inom landstingsområdet erhålla bidrag av skogsvårdsmedel för skogsvård. Vid 
antagandet av nu gällande lagar angående den enskilda skogsvården torde 
man knappast ha tänkt sig möjligheten av särskilda skogsvårdsåtgärder inom 

de till skyddsskogar avsedda fjällskogarna. Uppfattningen härav synes emel- 
lertid ha förändrats, och inom de jämtländska skyddsskogarna, sådana de ut- 
stakats, finnas betydande områden, där skogsvårdsåtgärder med utsikt till 

framgång torde kunna vidtagas. 

Till Skogshögskolans jägmästarekurs, vars hösttermin tager sin början 

den 20 dennes, hava följande sökande antagits: Paul Andersson, Karbenning; 

Thore Oscar Arosenius, Enköping; Gösta Bergendal, Karlsborg; Bele Berg- 
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ström, Harnäs; Philip Cederquist, Linköping; Henrik Dieden, Karlslund; Olof 

Gustaf Forslund, Åkerby; Ernst Georg Grahn, Örebro; K. O. Edvin Ham- 

marström, Boden; Waldemar Molander, Sällinge; O. Gunnar Norbäck, Arvika; 
Thure Palm, Söderfors; Gerhard Pettersson, Uppsala; Harald Sjöström, Västerås ; 
Manfred Sjöberg, Haparanda; FEinar Thunwall, Brunna; Olof Vindahl, Öre- 
bro; Per G. Westerberg, Stockholm, Sverker T. Zetterstrand, Malmslätt; Bir- 

ger Åström, Vindeln; Gunnar Övergaard, Karlstad. 

Statens skogsförsöksanstalt har nyligen utflyttat till sin nya institutions- 
byggnad, där arbetena torde kunna taga sin början i november. Försöksan- 
staltens adress är efter 1 november Experimentalfältet och telefonnummer till 

professor Schotte Experimentalfältet 32 (kl. 1o—11 f. m.), till professor Hes- 
selman n:r 31 (kl. ro—11 f. m.), till doktor Trägårdh n:r 30 (kl. to—11 

f. m.) och till vaktmästaren n:r 30. 

SKOGSADMINISTRATIONEN. 

Lagar, kungl. förordningar och beslut. 

Anvisande av ytterligare medel under år 1914 till driftkostnaderna för 
statens domäner. 

Kungl. Maj:t har härom den 12 aug. 1915 i brev till Domänstyrelsen meddelat följande 
beslut: 

Genom brev den 15 dec. 1914 hava Vi, med fastställande av generalförslag angående 
driftkostnader under år 1915 för statens domäner, ställt till Eder disposition ett belopp av 
301,276 kronor till oförutsedda och diverse utgifter för statens skogsdomäner ävensom be- 
myndigat Eder att, därest å vissa av de särskilda anslagsbelopp, som inginge bland jäg- 
mästarnas i generalförslaget upptagna förvaltningsmedel, besparingar möjligen skulle upp- 
komma, efter vederbörlig prövning använda sådana besparingar till fyllande av tilläventyrs 
uppstående brister å andra anslagsbelopp. 

Uti skrivelse den 2 aug. 1915 har Ni av anförda skäl hemställt om bemyndigande att 
till driftkostnader för statens skogsdomäner under innevarande år använda intill 400,000 

kronor utöver de genom förenämnda brev den 15 dec. 1914 anvisade driftkostnadsmedel. 
Då Vi nu låtit Oss föredragas detta ärende, hava Vi funnit gott bemyndiga Eder att för 

ifrågavarande ändamål av domänfondens avkastning för innevarande år använda ytterligare 
ett belopp av intill fyrahundratusen kronor. f 

Vedförsäljningarna från statens skogar. 

På därom av statens livsmedelskommission i skrivelse den 6 aug. 1915 gjord framställ- 
ning, varöver Ni den 11 aug. 1915 avgivit infordrat utlåtande, hava Vi bemyndigat Eder 
att, även om förutsättningarna för försäljning under hand jämlikt bestämmelserna i förord- 

ningen den 17 nov. 1893 angående statens upphandlings- och entreprenadväsende icke före- 
ligga, där så ske kan, i första hand tillhandahålla de Jokala livsmedelskommissionerna till 

ett av Eder fastställt pris den ved från de allmänna skogarna, som finnes eller kan åstad- 
kommas. 

Biträdande jägmästares tiänsteårsrätt. 

Kungl. Maj:t har härom den I okt. 1915 efter en framställning från de extra jägmästarnas 
förbund i bref till Domänstyrelsen meddelat följande beslut: 

Hos Kungl. Maj:t har extra jägmästaren D. af Wåhlberg å styrelsens för »De extra jäg- 
mästarnas förbund» vägnar gjort framställning, att Kungl. Maj:t måtte för riksdagen framlägga 
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förslag om medgivande för nuvarande och blivande biträdande jägmästare, vilka vinna 
anställning såsom ordinarie jägmästare, att i fråga om rätt till ålderstillägg få räkna sig till 
godo den tid, varunder de innehaft befattning såsom biträdande jägmästare. 

I ärendet hava infordrade utlåtanden avgivits den 19 maj 1915 av Eder och den 16 sept. 
1915 av statskontoret. 

Vid ärendets föredragning denna dag har Kungl. Maj:t funnit förevarande framställning 
icke föranleda någon vidare åtgärd. 

Detta meddelas Eder till kännedom och för vederbörandes underrättande. 

Jägmästares rätt till ersättning vid inställelse vid laga av= och tillträdessyn 
å ecklesiastikt boställe. 

Kungl. Maj:ts utslag på de besvär, jägmästaren G. E. Markman i underdånighet anfört 
över Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Södermanlands län den 4 febr. 1914 meddelade 
resolution i fråga om ersättning åt klaganden för inställelse vid en syneförrättning; över 
vilka besvär Kungl. Maj:ts befallningshavande den 20 febr. 1914 yttrat sig samt Kungl. 
Maj:ts och rikets kammarkollegium och kungl. statskontoret efter att hava i ärendet hört 
domkapitlet i Strängnäs och kungl. domänstyrelsen, vilka sistnämnda båda myndigheter yttrat 
sig respektive den 4 mars och den 20 juli 1914, avgivit gemensamt den 30 jan. 1915 dag- 
tecknat underdånigt utlåtande, med Kungl. Maj:ts regeringsrätt beslutet; givet Stockholms 
slott den 9 juli 1915. 

Kungl. Maj:t har låtit handlingarna i detta mål Sig föredragas och därvid inhämtat huvud- 
. sakligen följande. 

Sedan Kungl. Maj:ts befallningshavande genom resolution den 16 aug. 1913 förordnat 
klaganden att närvara vid laga av- och tillträdessyn den 3 sept. 1913 å komministerbostället 
Barksäter i Barva församling med därtill hörande hemmanet Horsholm i Jäders församling, 
anhöll klaganden uti en till Kungl. Maj:ts befallningshavande ingiven skrift — med bifo- 
gande av transumt av den vid Väster- och Öster Rekarne härads synerätts sammanträde den 
3 sept. 1913 hållna dombok, utvisande att synerätten, varest klaganden fordrat ersättning för 
sin inställelse med 55 kronor 64 öre enligt reseräkning, funnit av- eller tillträdare icke lag- 
ligen kunna åläggas att gälda klagandens inställelsekostnad — om utbekommande av ersätt- 
ning med ovannämnda belopp ävensom att, därest Kungl. Maj:ts befallningshavande icke 
disponerade några medel till gäldande av denna kostnad, Kungl. Maj:ts befallningshavande 
måtte hos Kungl. Maj:t göra framställning om anvisande av medel till ifrågavarande ändamål. 

Genom överklagade resolutionen utlät sig Kungl. Maj:ts befallningshavande, att som 
Kungl. Maj:ts befallningshavande icke disponerade några medel till gäldande av omförmälda 
belopp, Kungl. Maj:ts befallningshavande funne den begärda ersättningen icke kunna ut- 
anordnas. 

Detta med vad mera handlingarna innehålla har Kungl. Maj:t tagit i övervägande och 
finner ej skäl göra ändring 1 Kungl. Maj:ts befallningshavandes resolution, men enär frågan 
om den ersättning, som i förevarande hänseende må tillkomma klaganden, synes böra i 
första hand ankomma på Domänstyrelsens handläggning, förordnar Kungl. Maj:t, att ärendet 
skall till bemälda ämbetsverk överlämnas för den åtgärd, som på ämbetsverket ankommer. 
Det länder vederbörande till underdånig efterrättelse. 

Avstående eller upplåtande i vissa fall av mark från kronoegendomar. 

Kungl. Maj:t har härom den 3 juni 1915 i brev till domänstyrelsen meddelat följande 
beslut: 

I en till riksdagen den 5 febr. 1915 avlåten proposition, n:r 48, varav ett tryckt exemplar 
här bifogas, hava Vi föreslagit riksdagen att för tiden intill den I juli 1916, 

dels medgiva, 
att, då för allmänt ändamål, för vars tillgodoseende enligt gällande författning enskild 

man, menighet eller inrättning kunde förpliktas avstå eller upplåta jord eller lägenhet, er- 
fordrades, att staten tillhörig mark avstodes eller upplätes, Vi skulle äga utan riksdagens 
hörande i varje särskilt fall förordna om markens avstående eller upplåtande, 

dels ock besluta: 
1:0) att för mark, som sålunda avstodes eller upplätes, lösen eller ersättning skulle med 

nedan angivna undantag utgå eller ty i gällande författning angående jords eller lägenhets 
avstående för allmänt behov vore föreskrivet och till beloppet bestämmas, då jordområde, 
som skulle lösas vore obebyggt och understege fem hektar samt Vi funne skäligt sådant 
medgiva, av tre gode män, av vilka Vår befallningshavande i länet och sökanden, var för 
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sig, skulle utse en och domaren i orten den tredje, samt i annat fall av sådan nämnd, som 
omförmäldes i berörda författning; 

2:0) att i fråga om mark, som vore avsedd att användas för framdragande av elektrisk 

ledning, utom vad under 1:0) stadgades, jämväl föreskrifterna i lagen den 27 juni 1902, 
innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, skulle lända till efterrättelse ; 

3:0) att, där Vi lämnat kommun, enskild person eller bolag tillstånd att inom riket anlägga 
järnväg, Vi ock finge, där så prövades lämpligt och utan avseende därå, om för järnvägens 
anläggning statsbidrag åtnjötes eller icke, ej mindre medgiva, att mark, som stode under 
kronans omedelbara disposition eller tillhörde någon av de under bruk och bergverk för 
nödigt skogsfång upplåtna allmänningar eller någon av de genom Eder försorg utarren- 
derade kronoegendomar, vilka icke upplåtits till förenade mötespassevolanskassornas fond, 
stuterierna eller Vadstena krigsmanshusfond, upplätes utan annan ersättning till kronan, än 
att, därest och i den mån å sålunda upplåten mark växande skog inginge i upplåtelsen och 
Vi icke funne skäl annorlunda medgiva, ersättning för sådan skog skulle utgå efter Vårt 
bestämmande, än även tillåta vederbörande att kostnadsfritt för anläggningen begagna sådana 
å kronans ägor belägna kalk- och stenbrott jämte grustäkter, som kunde vara disponibla; 

4:0) att jämväl i övrigt, då fråga allenast vore om upplåtelse av mark till begagnande 
för ändamål, som förut nämnts, utan att marken avstodes, det finge ankomma på Oss att, 
där omständigheterna därtill föranledde, medgiva undantag från den under 1:0) angivna 
regel; samt 

5:0) att vad sålunda stadgats icke hade avseende å de i 8 och 12 $$ av lagen den 31 
aug. 1907 om stadsplan och tomtindelning berörda fall. 

Enligt vad riksdagen anmält i skrivelse den 21 maj 1915 har ifrågavarande proposition 
bifallits av riksdagen. 

Vad Vi och riksdagen sålunda beslutat meddelas Eder härigenom till kännedom. 

De extra skogstiänstemännens ersättning under krigstiänstgöring. 

Kungl. Maj:t har den 7 maj 1915 i brev till domänstyrelsen meddelat avslag på en här 
nedan återgiven framställning från de extra jägmästarnas förbund: 

I skrivelse den 20 jan. 1915 har Ni hemställt, att Kungl. Maj:t måtte förklara, dels att 
åt extra befattningshavare hos Eder eller i skogsstaten, som på grund av tjänstgöring till 
rikets försvar vore hindrad sköta sin befattning och som å sådan befattning erhållit förord- 
nande under minst två månader av året, finge under sådan tjänstgöring utbetalas två tredje- 
delar av de honom enligt meddelat förordnande eljest tillkommande arvode, samt att sådan 
rätt måtte få tillgodonjutas tillsvidare, räknat från och med den 1 aug. 1914, dels ock att 
vad sålunda stadgats skulle äga tillämpning jämväl för de fall, som avsåges i kungörelsen 
den 26 nov. 1914 angående avlöning åt civil befattningshavare, som på grund av kommen- 
dering eller efter behörigen lämnat medgivande deltoge i utbildningskurs för reserv- eller 
landstormsbefäl. 

Med anledning av denna Eder hemställan har extra jägmästaren E. Wibeck, å de extra 
jägmästarnas förbunds vägnar, hos Oss gjort framställning därom, att åt extra befattnings- 
havare hos Eder eller i skogsstaten, som på grund av tjänstgöring till rikets försvar vore 
hindrad sköta sin befattning och som till sådan befattning innehade behörigt förordnande, 
måtte, utan hänsyn till längden av förordnandet, under sådan tjänstgöring utbetalas två 
tredjedelar av det honom enligt förordnandet eljest tillkommande arvodet och att denna rätt 
måtte gälla tillsvidare, räknat från och med den 1 aug. 1914. 

Över denna framställning har Ni den 22 febr. 1915 avgivit infordrat utlåtande och därvid 
hemställt, att densamma, i vad den avsåge en utvidgning av Eder förberörda framställning, 
icke måtte föranleda någon Vår åtgärd. 

Till följd av remiss har statskontoret den 17 april 1915 avgivit utlåtande i ärendet. 
Vid föredragning denna dag av detta ärende hava Vi med anledning av förevarande 

framställningar förklarat, att kungörelsen den 28 aug. 1914 angående avlöning åt civil be- 
fattningshavare, som av tjänstgöring till rikets försvar är hindrad att sköta sin befattning 
m. m., samt kungörelsen den 18 sept. 1914 angående avlöning i vissa fall åt civil befatt- 
ningshavare, vilken på grund av anställning såsom officer eller underofficer fullgör militär- 
tjänstgöring m, m., ävensom ovanberörda kungörelse den 26 nov. 1914 skola äga tillämpning 
jämväl å extra befattningshavare vid den lokala skogsförvaltningen, vilken vid inkallelsen 
till dylik tjänstgöring innehaft förordnande å sådan befattning under närmast föregående två 
månader eller innehar sådant förordnande för tid som jämte föregående i en följd innehavda 
enahanda förordnanden uppgår till två månader; varemot Vi funnit Eder framställning be- 
träffande extra befattningshavare hos Eder icke föranleda någon åtgärd. 
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De extra jägmästarnas förbund har den 10 febr. 1915 i ovanstaäende ärende gjort följande 
framställning till Kungl Maj:t. 

»I nådig kungörelse den 28 aug. 1914 (Svensk Författningssamling n:r 167) har Eders 
Kungl. Maj:t funnit för gott att förordna, att ifråga om civil, ordinarie eller extra befattnings- 
havare, som av tjänstgöring till rikets försvar är hindrad att sköta sin befattning, samt åt 
sådan befattningshavares vikarie skall, där ej för vissa befattningshavare särskilt föreskrift i 
ämnet meddelas, för tiden från och med den 1 aug. 1914 tills vidare gälla följande: 

att innehavare av civil ordinarie befattning eller den, som förordnats att uppehålla sådan 
befattning mot åtnjutande av de med densamma förenade avlöningsförmåner, icke må för- 
pliktas att under ledigheten av sin avlöning avstå större del, än som skolat frångå honom, 
därest han av sjukdom varit förhindrad att förrätta befattningen; dock att, där befattnings- 
havare enligt gällande bestämmelser äger under sjukdom uppbära full avlöning, han skall 
hava skyldighet att under ledighet, varom här är fråga, avstå tjänstgöringspenningarna jämte 
i förekommande fall, därmed jämförliga avlöningsförmåner; 

att vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning beträffande annan civil befattnings- 
havare, därvid iakttages att, såvida ej annorlunda blivit särskilt stadgat, en tredjedel av sådan 
befattningshavare tillkommande arvode skall anses motsvara tjänstgöringspenningar; samt 

att vikarie för befattningshavare, som av ifrågavarande anledning är hindrad att sköta sin 
befattning, må åtnjuta ersättning enligt samma grunder, som gälla beträffande vikarie för 
befattningshavare, vilken är av sjukdom hindrad att tjänstgöra, 

Beträffande de extra tjänstemännen inom skogsstaten har denna förordning tolkats på ett 
mycket olika sätt. Somliga länsstyrelser ha, såsom rätt och billigt synes vara, ansett Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga förordnings 2:a moment tillämpligt på samtliga sådana till tjänstgöring 
för rikets försvar inkallade extra jägmästare, vilka på grund av särskilda av Kungl. Domän- 
styrelsen utfärdade förordnanden vid inkallelsen innehaft avlönade befattningar såsom revir- 
assistenter, skyddsskogsassistenter, skogsindelningsassistenter o. s. v., och detta oavsett om 
förordnandena i övrigt varit utfärdade för längre eller kortare tid. I överensstämmelse här- 
med ha samma länsstyrelser åt alla dylika extra befattningshavare utbetalt de föreskrivna två 
tredjedelarna av respektive befattningsarvoden under den tid, varunder befattningshavarna 
ifråga samtidigt varit förordnade och inkallade till tjänstgöring för rikets försvar. 

Andra länsstyrelser åter hava tvekat, huruvida Eder Kungl. Maj:ts nämnda förordning 
vore tillämplig på andra än de för helt år förordnade extra skogstjänstemännen och ha, 
sedan jämväl Kungl. Domänstyrelsen på därom gjord förfrågan förklarat sig dela denna tvekan, 
vägrat att till extra befattningshavare inom skogsstaten, vilka vid inkallelsen till tjänstgöring 
för rikets försvar innehaft förordnanden, utfärdade för kortare tid än hela året, utbetala 

någon som helst del av de med respektive befattningar följande arvoden under mobiliserings- 
tiden. I överensstämmelse med sistnämnda principer har tydligtvis också Kungl. Domän- 
styrelsen själv handlat i sådana fall, då styrelsen haft att utbetala arvoden till underlydande, 
tidvis mobiliserade extra tjänstemän. 

Senare, nämligen i underdånig skrivelse den 20 sistlidne jan. (K. N:o 141) har Kungl. 
Domänstyrelsen dock — med åberopande av vissa av Eders Kungl. Maj:t i nådigt brev den 
23 okt. 1914 medgivna arvodesersättningar åt till krigstjänstgöring inkallad extra personal i 
järnvägsstyrelsen — hemställt, att Eders Kungl. Maj:t täcktes i nåder förklara, att åt extra 
befattningshavare hos domänstyrelsen eller i skogsstaten, som på grund av tjänstgöring till 
rikets försvar är hindrad sköta sin befattning, och som till sådan befattning innehar behörigt 
förordnande under minst 2 månader av året, må under sådan tjänstgöring utbetalas två tredje- 
delar av det honom enligt förordnandet eljest tillkommande arvodet, och att denna rätt må 
gälla tillsvidare, räknat från och med den 1 aug. 1914. 

Till ytterligare belysning av detta ärende får undertecknad i djupaste underdånighet anföra 
följande. : 

Det är uppenbart, att den olika tolkningen angående de på särskilt förordnande, men 
under kortare tid än helt år anställda extra skogstjänstemännens rätt att jämlikt moment 2 
i Eders Kungl. Maj:ts nyssnämnda förordning åtnjuta viss del av det med respektive befatt- 
ningar följande arvodet jämväl under den tid, då de äro inkallade till krigstjänstgöring, helt 
sammanhänger med frågan, huruvida dessa extra tjänstemän äro att anse såsom befattnings- 

havare eller icke. 
Jag får då erinra om, att samtliga de kategorier extra skogstjänstemän, varom här är 

fråga: amanuenser i Kungl. Domänstyrelsen, revirassistenter, skyddsskogsassistenter, skogsin- 
delningsassistenter och s. k. repetitörer vid Kungl. Skogsinstitutets — respektive skogshög- 
skolans — praktiska övningar, alldeles oavsett den tid, för vilken de förordnats, innehava 
sina respektive befattningar på grund av personliga, av Kungl. Domänstyrelsen eller styrelsen 



SKOGSADMINISTRATIONEN. JA 

för Skogshögskolan utfärdade förordnanden, samt att med tjänsterna i fråga följa bestämda, 
pr månad utgående arvoden. Varken beträffande tjänstgöringens art — vilken senare ofta 
fordrar ett betydande mått av omdöme och stort personligt ansvar, och detta ej minst hos 
de ofta blott för en eller annan månad i sänder anställda skyddsskogsassistenterna och vissa 
norrländska revirassistenter, genom vilka staten ombesörjer utsyningarna åt enskilda personer 
och bolag — ej heller beträffande sättet för avlöningen och slutligen ej heller beträffande 
de med respektive befattningarna följande meriterna förefinnes någon som helst skillnad 
mellan de tjänstemän, som förordnas på helt år och dem, som förordnas på kortare tid. 

Att under sådana förhållanden räkna de förra som befattningshavare men ej de senare 
måste väl anses som en ren inkonsekvens. 

När nu så illa är, att de extra jägmästarna i statens tjänst delvis tack vare en stark efter- 
bliven organisation av statens skogsförvaltning, delvis tack vare mera naturliga orsaker, i stor 
utsträckning få lida av alla de olägenheter, som följa med säsongförordnanden och täta tjänste- 
byten, skulle det kännas som en onödig sten på börda, om de också tack vare sina ofta 
kortvariga förordnanden skulle gå miste om de rättigheter, vilka Eders Kungl. Maj:t genom 
sin nämnda nådiga förordning tyckes ha åsyftat att tillförsäkra samtliga sina extra befatt- 
ningshavare, 

Det torde ej heller vara ur vägen att påpeka, att Eders Kungl. Maj:t inom sin städse 
högst lojala och försvarsvänliga skogsstat har att tillgå ett i flera avseenden särskilt väl 
kvalificerat material till reservbefäl inom armén, och att det jämväl ur denna synpunkt vore 
olämpligt att ställa en stor del extra jägmästare utanför de förmåner, som under krigstjänst- 
göring tillförsäkrats andra statens extra befattningshavare, och dymedelst just inom denna 
kår göra försvarsplikten ekonomiskt tyngre och möjligheten för frivillig krigstjänstgöring 
mindre, 

Slutligen förtjänar framhållas det faktum, att somliga Eders Kungl. Maj:ts länsstyrelser 
redan hava utbetalat viss del av arvodet åt på kortare tid än helt år förordnade, till krigs- 
tjänstgöring inkallade extra befattningshavare inom skogsstaten och sålunda i viss mån redan 
kunna anses ha skapat prejudikat i denna fråga. Skulle nu detta Eders Kungl. Maj:ts läns- 
styrelsers förfarande förklaras oriktigt, komme detta att hårt drabba åtskilliga extra jäg- 
mästare, vilka i så fall långt efter det arvodesersättningarna förbrukats, skulle nödgas åter- 
betala desamma. 

Vad angår Eders Kungl. Maj:ts domänstyrelses i skrivelse av den 20 jan. detta år gjorda 
hänvisning till Eders Kungl. Maj:ts i nådigt brev den 23 okt. 1914 gjort medgivande för 
en del extra, under Kungl. Järnvägsstyrelsen lydande personal att under krigstjänstgöring 
åtnjuta vissa arvodesersättningar, så synes mig detta åberopande vara helt och hållet obe 
hövligt och några jämförelsepunkter mellan de extra befattningshavare inom skogsstaten, 
varom här är fråga, samt åsyftade järnvägspersonal icke föreligga. I förra fallet rör det sig 
om personer, som på grund av särskilda förordnanden innehava pr månad avlönade befatt- 
ningar, i senare fallet om personer, vilka ej äro på detta sätt anställda och vilka i regel 
synas vara avlönade pr dag. Endast i så måtto tycks mig Eders Kungl. Maj:ts nådiga be- 
stämmelser angående vissa arvodesersättningar åt järnvägspersonalen lämpliga åberopade i 
detta sammanhang, att vid sidan av detta medgivande än starkare framträder såsom en ren 
absurditet, att vissa på förordnande anställda extra skogstjänstemän ej skulle ha rätt att under 
krigstjänstgöring åtnjuta någon som helst arvodesersättning. 

Beträffande den tidsgräns av 2 månader, vilken i Kungl. Domänstyrelsens nämnda skrivelse 
föreslås såsom erforderlig, för att en på förordnande anställd, till krigstjänstgöring inkallad 
extra befattningshavare hos domänstyrelsen eller i skogsstaten skulle ha rätt uppbära två 
tredjedelar av det honom enligt förordnandet tillkommande arvodet, så finner jag den vara 
en helt godtycklig och obehövlig inskränkning, för vilken ej heller några som helst skäl 
blivit anförda. I själva verket skulle också en dylik tidsgräns ofta leda till tveksamhet och 
ren ovisshet hos den myndighet, som hade att verkställa arvodesutbetalningen, särskilt om 
detta, som ju oftast är fallet, vore annan myndighet än Kungl. Domänstyrelsen. Denna oviss- 
het skulle nämligen inträda, därest de mycket vanliga tillsvidareförordnandena tidigare än 
efter 2 månaders förlopp bleve avbrutna av krigstjänstgöring. Även bör tagas i betraktande, 
att det är vanligt, att inom skogsstaten, där arbetsuppgifternas storlek och långvarighet 
ofta nog ej kunna på förhand beräknas, vissa förordnanden utfärdas på kort tid för att sedan 
i fall av behov förlängas, 

På grund av dessa samt de skäl, som redan förut anförts mot en olika värdesättning av 
helårsförordnandena och kortvarigare sådana, får jag inlägga en bestämd protest mot, att de 
på kortare tid än 2 månader förordnade extra jägmästarna ej skulle vara att anse som be- 
fattningshavare och sålunda helt gå miste om någon del av sitt arvode under krigstjänstgöring. 
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Med stöd av vad som i det föregående anförts får jag i djupaste underdånighet hemställa, 
att Eders Kungl. Maj:t täcktes i nåder förklara, 

att åt extra befattningshavare hos domänstyrelsen eller i skogsstaten, som på grund av 
tjänstgöring till rikets försvar är hindrad sköta sin befattning och som till sådan befattning 
innehar behörigt förordnande, må under sådan tjänstgöring utbetalas två tredjedelar av det 
honom enligt förordnandet eljest tillkommande arvodet, och att denna rätt må gälla tills- 
vidare räknat från och med den 1 aug. 1914.» E. Wibeck. 

Domänstyrelsens cirkulär, beslut, framställningar och 
yttranden. 

Försäljningen av ved från kronoskogarna: Domänstyrelsen har härom den 7 aug. 
1915 utfärdat följande cirkulär till samtliga jägmästare, 

Sedan statens livsmedelskommission ansett att ett snabbt ingripande vore av nöden för 
ett tillfredsställande ordnande av bränsletillgången i landet, har kommissionen i underdånig 
skrivelse hemställt, att den ved från de allmänna skogarna, som funnes eller kunde åstad- 
kommas, måtte utan hinder av bestämmelserna i nådiga förordningen den 17 november 1893 
angående statens upphandlings- och entreprenadväsende, där så kunde ske, i första hand 
tillhandahållas de lokala livsmedelskommissionerna till ett av domänstyrelsen fastställt pris. 

Under avvaktan på Kungl. Maj:ts beslut i detta ärende vill Kungl. Styrelsen härmed an- 
moda Eder att tillsvidare icke försälja den ved, som på ovan angivet sätt skulle kunna komma 
att disponeras, där ej försäljning av ved i vanlig ordning kan ske till lokala livsmedels- 
kommissioner. 

Tillika vill Kungl. Styrelsen anmoda Eder att före den I nästkommande sept. genom veder- 
börande överjägmästare hit inkomna med förslag till pris å den ved inom reviret, vilken kan 
komma att på det av livsmedelskommissionen ifrågasatta sätt försäljas. 

I samma ärende har styrelsen den 23 sept. till överjägmästarna i de 7 södra distrikten 
utsänt nedanstående nya cirkulär. 

Kungl. Domänstyrelsen vill härigenom anmoda Eder beordra resp. jägmästare att omedel- 
bart tillsvidare inhibera all försäljning av ved till de lokala livsmedelskommissionerna. Förslag 
har nämligen väckts att statens livsmedelskommission skall förmedla de lokala kommissionernas 
vedinköp. 

Därjämte vill Kungl. Styrelsen anmoda Eder att så skyndsamt som möjligt till Kungl. 
Styrelsen inkomma med uppgift å 

dels huru mycket ved som hittills sålts till de lokala livsmedelskommissionerna, 
dels huru mycket som, sedan ved för regementenas och andra statsinstitutioners behov undan- 

tagits, finnes kvar att från kronans skogar sälja till livsmedelskommissionerna av torr, d. v. s. 
föregående vinter eller vår upphuggen ved, 

dels ock prisen vid järnvägsstation å under 1914 såld ved, 
skolande i varje fall meddelas uppgift om vedens beskaffenhet, trädslag och vedfamnens 

yttre mått 

Revirförvaltarnas bestyr med inbetalandet av skatterna för de allmänna 

skogarna m. m. 

Domänstyrelsen har härom den 19 juli 1915 gjort följande uttalande till Kungl. Maj:t i anled- 
ning av en underdånig framställning i ärendet från föreningen »Sveriges ordinarie jägmästare», 

Genom nådig remiss den 11 nästlidne juni har Eders Kungl. Maj:t anbefallt domänstyrelsen 
att avgiva underdånigt utlåtande med anledning av framställning hos Eders Kungl. Maj:t av 
föreningen Sveriges ordinarie jägmästare därom, att i övervägande måtte tagas, huruvida icke 
lämpligen kunde meddelas föreskrifter, att det skulle åligga taxeringsmyndigheterna att vid 
visst uppgivet tillfälle till vederbörande revirförvaltare genom posten insända ett utdrag av 
taxeringslängderna, för så vitt de berörde under skogsstatens omedelbara vård och förvalt- 
ning ställda hemman och skogar, att det skulle åligga statens såväl som kommunernas och 

prästerskapets uppbördsmän att tillsända revirförvaltarna debetsedlar för under dessas förvalt- 
ning och vård ställda skogar, samt aft »likvid för debetsedlarna» finge insändas till veder- 
börande uppbördsmän i postanvisning, då postkvittot skulle få gälla som verifikation. Åter- 
ställande remissakten, får styrelsen i detta ärende i underdånighet anföra följande. 
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På de av domänstyrelsen 1 här i avskrift fogad skrivelse till förbundet den 11 maj 1914 
å en liknande framställning hos styrelsen angivna skäl har styrelsen icke ansett sig böra 
eller kunna vidtaga några åtgärder till uppnående av de av förbundet uttryckta önskemålen. 
Givet är, att styrelsen gärna såge, att vad som kunde göras för underlättande av revirför- 
valtarnas tidkrävande och mångskiftande tjänsteåligganden också bleve gjort. Men då de av 
förbundet påyrkade åtgärderna avse ålägganden för taxeringsmyndigheter och uppbördsmän, 
som icke alla äro statstjänare, har styrelsen trott, att dylika reformer icke kunde ske i ad- 
ministrativ väg utan allenast i lagstiftningsväg, och att om desamma kunna genomföras, även 
andra förvaltande statstjänstemän än revirförvaltarna finge åtnjuta motsvarande lättnader i sin 
tjänsteutövning. Huru de av förbundet ifrågasatta bestämmelserna skola komma till stånd, 
om de över huvud taget kunna det, därom anser sig styrelsen icke kunna avgiva något för- 
slag, enär styrelsen står främmande för hithörande förhållanden. 

Emot det av förbundet formulerade sista yrkandet anser sig domänstyrelsen böra göra den 
erinran, att det icke torde vara nog att använda postens kvitton å i postanvisning insända 
skattemedel såsom verifikationer, utan synes det, som om sådant kvitto jämte behöriga debet- 
sedlar skulle erfordras för att fullt kunna verificera de sålunda inbetalade skattebeloppen. 

Tidigare igångsättande av vinterns huggningsarbeten. 

Domänstyrelsen har härom den 8 sept till samtliga överjägmästare utfärdat följande cirkulär. 
Då man torde kunna motse stor efterfrågan å skogsarbetare under nu instundande vinter 

och i följd därav höga arbetspriser, får Kungl. Domänstyrelsen härmed anmoda Eder fästa 
distriktets jägmästares uppmärksamhet på vikten av att så tidigt som möjligt påbörja avverk- 
ningarna, särskilt av kolved och annat smärre virke, som bäst lämpar sig för avverkning 
under tiden förr än marken blir snötäckt. 

Ifrågasatta ändringar i instruktionen för domänstyrelsen. 

Styrelsen har härom den 5 juni 1915 gjort följande framställning till Kungl Maj:t. 
På grund av upphörandet av domänstyrelsens befattningstagande med den högre skogs- 

undervisningen avgiver styrelsen denna dag, efter nådigt uppdrag, förslag till vissa ändringar 
i instruktionen för styrelsen den 12 september 1913; och enär styrelsen nu övervägt behovet 
av ytterligare ändringar i sagda instruktion, får styrelsen nu i underdånighet underställa Eders 
Kungl. Maj:t frågan om dylik ändring i nedan angivna avseenden. 

I $ 2 mom. 7) innehålles stadgande om domänstyrelsens befogenhet »att bestämma om- 
fattningen av kronojägarnas bevakningstrakter». Styrelsen anser, att denna punkt bör hava 
följande lydelse: »7) att bestämma omfattningen av kronojägares och kronoskogvaktares be- 
vakningstrakter.v 

I $ 21 bestämmes revisors rätt till anmärkningsprovision för penningbelopp, som på grund 
av hans anmärkning vid till styrelsen inkommen räkenskap inflyter. Dessa bestämmelser hava, 
i huvudsak anslutande sig till äldre stadgande, väsentligen grundats på vad löneregleringskom- 
mittén därutinnan föreslagit isitt underdåniga betänkande rörande reglering av löneförhållanden 
m. m. vid domänstyrelsen. Detta förslag är baserat på följande principiella synpunkter: att 
det vore av synnerlig vikt för det allmänna, att vid räkenskapsgranskningen, vars noggranna 
utförande näppeligen kan kontrolleras, vederbörande tjänstemän icke må slappas i sitt intresse, 
utan sporras till en effektiv granskning; att fördenskull rätten för vederbörande granskare 
att åtnjuta anmärkningsarvode borde såsom tjänande ett maktpåliggande statsintresse, fort- 
farande kvarstå; men att detta arvode skäligen borde i någon mån begränsas, då fråga vore 
om större belopp. 

Den begränsning, som av kommittén föreslogs, innebar emellertid ej annat än att an- 
märkningsarvodet för belopp över 500 kronor nedsattes från femton till tio procent, dock att 
för belopp mellan 500 och 750 kronor arvodet skulle utgå med 15 procent å 500 kronor, 
d. v. s. med 75 kronor. 

Löneregleringskommittén ansåg de provisionsbelopp, som under åren 1904—1906 av revi- 
sionen i domänstyrelsen uppburits, betydande och således i sin mån motiverande en begräns- 
ning. Medeltalet för dessa år utgjorde 1,578 kronor 46 öre. Att någon nedgång i provi- 
sionsbeloppen ej under senare åren följt, framgår av efterstående uppgifter å de under de 
senaste fem åren enligt styrelsens räkenskaper utanordnade anmärkningsprovisionsbeloppen: 

ST TOLO Nn år TESS SAT AG kr. 2,120: 73 
122 1) (AE OR RR Se ERS ENA Ae 27050: 20 

RET OT GR os Str fear LA (LARSEN TD >» 2,469: 21 
SENT GIF ARIAL ERS RNE faen vo 1,274: 04 
STO KARLAR Sal ANN Så RSA AV SEA » 2,299: 14 
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eller i medeltal årligen 2,202:68 kronor. En väsentlig anledning till den witrädda steg- 
ringen torde få sökas i den omfattande penningförvaltande verksamhet, som nu påvilar domän-. 
styrelsen och densamma härvidlag underordnade myndigheter. Granskningen omfattar näm- 
ligen bland annat statsverkets, kyrkofondens och andra ecklesiastika fonders skogsmedel — 
20 till 25 millioner kronor årligen — driftkostnadsmedel för statens domäners fond, extra 
ordinarie flottledsanslaget, anslaget till skogsundervisningen m. m. samt driftkostnadsmedel 
för ecklesiastika och andra allmänna skogar. 

Domänstyrelsen, som anser ovan anförda principiella synpunkter fullt riktiga, håller emeller- 
tid före, att nyss antydda omständighet skäligen bör föranleda till, att begränsningen av an- 
märkningsprovisionen bör vidare utvecklas därkän, att för belopp över 1,000 kronor procenten 
ytterligare minskas. Det lärer ej rimligen kunna antagas, att vederbörande granskning därav 
skulle påverkas i sådan riktning, att granskningen bleve mindre effektiv. Styrelsen får förden- 
skull föreslå, att $ 21 av instruktionen måtte få följande delvis ändrade lydelse: 

» Anmärkningsprovision tillkommer vederbörande revisor för varje belopp, som inflyter 
på grund av hans anmärkning vid till styrelsen inkommen råäkenskap och som utan an- 
märkningens framställande icke skulle hava kommit det allmänna till godo. Denna provi- 
sion skall utgöra femton procent a det influtna beloppet, därest detta icke överstiger 500 
kronor, tio procent a högre belopp till och med 1,000 kronor, fem procent ä högre belopp 
till och med 3,000 kronor och två procent a belopp därutöver, dock att för belopp mellan 
500 och 750 kronor provision i varje fall skall utgå med 75 kronor, för belopp mellan 

1,000 och 2,000 kronor med 100 kronor, och för belopp mellan 3,000 och 7,500 kronor med 

150 kronor. Såvida den anmärkta felaktigheten befinnes vara av sådan beskaffenhet, att 
densamma skäligen måste antagas hava tillkommit icke ensamt av förbiseende utan av uppsåt, 

uppenbar wvanvärd eller grövre försummelse, skall provisionen utgå av redogörarens egna 
medel men eljest av de medel, till vilka beloppet ingått.» 

Medel till flottledsregleringar under 1916 och 1917. 

Domänstyrelsen har härom den 30 sept. 1915 gjort följande framställning till Kungl. 
Maj:t. 

Jämlikt nådigt brev den 18 juni 1915 har innevarande års riksdag dels för år 1916 till 
reglering av flottleder inom riket å extra stat anvisat ett anslag å 200,000 kronor, samt 
därvid medgivit, att härav finge av tillgängliga medel under år 1915 förskottsvis utanordnas 
högst 100,000 kronor för ersättande av utav domänfonden förskotterade medel till bekos- 
tande av flottledsarbeten under åren 1914 och 1915, dels ock medgivit, att under år 1916 
inflytande flottningsavgifter finge användas till bestridande av kostnader för reglering av 
flottleder inom riket. 

Domänstyrelsen har beräknat att av de 100,000 kronor, som innevarande år få förskotts- 
vis utgå av 1916 års anslag, omkring 80,000 kronor bliva erforderliga. Alltså skulle av 
anslaget för år 1916 till reglering av flottleder återstå 120,000 kronor disponibla vid sist- 
nämnda års ingång. De inflytande amorteringsavgifterna för samma år beräknar styrelsen 
till omkring 140,000 kronor (för år 1914 utgingo dylika avgifter till 123,547 kronor 57 
öre), vadan omkring 260,000 kronor skulle kunna disponeras för regleringsarbeten det året. 
Men då dessa medel icke förslå till utförande av reglering utav allenast de vattendrag, som 
nödvändigt måste i första hand flottbargöras för vinnande av avsättning för virke från i 
huvudsak kronoparkerna i Norrbottens och Västerbottens län, och å vilken reglering efter å 
vattendragen behörigen hållen syn Eders Kungl. Maj:ts vederbörande befallningshavande 
meddelat regleringsutslag, är styrelsen nu nödsakad att föreslå åtgärder för beredande av 
ökad medelstillgång till sådana regleringsarbeten, vilka styrelsen anser vara oundgängligen 
erforderliga under år 1916. Med anledning av upprättade och behörigen godkända regle- 
ringsförslag anser styrelsen, att under nämnda år erfordras 380,000 kronor till flottleds- 
byggnader, inberäknat arvoden och reseersättningar åt flottledsbyggnadspersonalen. Det visar 
sig då, att en brist å medel av 120,000 kronor beräknas uppstå för sagda år. Följande års 
medelsbehov (1917) har styrelsen beräknat till omkring 330,000 kronor, varav omkring 
150,000 kronor skulle bliva tillgängliga genom då inflytande, från år 1916 med visst be- 
lopp ökade amorteringsavgifter, men återstående 180,000 kronor behöva täckas med å extra 
stat anvisat anslag. 

De skäl, som tala för ett mera skyndsamt bedrivande av statens flottledsregleringar i de 
vattendrag, vilka hava en avgörande betydelse för avsättningen av skogsalstren från de kro- 
nans skogar, vilka ännu äro i saknad av all möjlighet att med fördel kunna avsätta virke av 
övervägande smärre dimensioner, äro så ofta framhållna, att domänstyrelsen anser ett upp- 
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repande av dem nu överflödigt. Är en fortsatt stegring av statens skogsmedel ett efter- 
strävansvärt mål, så är det ock av yttersta vikt, att möjlighet härför genom utvidgande och 
förbättrande av transportlederna i vattendragen beredes. 

Domänstyrelsen får fördenskull nu i underdånighet hemställa, att Eders Kungl. Maj:t 
täcktes av 1916 års riksdag dels äska ett anslag å extra stat för år 1917 av 300,000 kronor 
till reglering av flottleder inom riket, därav Eders Kungl. Maj:t måtte medgifvas rätt att av 
tillgängliga medel år 1916 förskottsvis utanordna högst 120,000 kronor, dels ock begära 
medgivande att de under år 1917 inflytande amorteringsavgifterna jämväl må till fortsatta reg- 
leringsarbeten användas. 

1917 års statsförslag i fråga om anslag för undervisningen vid skogs- 
skolorna m. m. 

Domänstyrelsen har härom den 30 sept. 1915 till Kungl. Maj:t avgivit följande förslag. 
I enlighet med vad som finnes föreskrivet i nådiga kungörelsen den 28 januari 1876, 

och med hänsyn till vad Eders Kungl. Maj:t och riksdagen beslutat angående förändrad upp- 
ställning av riksstaten får domänstyrelsen härmed i underdånighet avgiva förslag rörande ut- 
gifterna för undervisningen vid skogsskolorna och för befrämjande av skogshushållningen i 
allmänhet år 1917. 

De för dessa ändamål och året 1916 beviljade anslag utgöra: 

ordinarie anslag: 

BUNSEa Ten SE SKORSSKOlOPA SCD Seals cider los a dör dre a seja FN ER RN SR ng edgdes 66,100: — 
fiälktan” caskilila. SKOCSUndervVisniD RENARE ss udeseta ed ords öden a gkResei te sne RN 1,000: — 

2 EGT Lt VA fe LI) a og dre ah et RS RNE BL Slas RAA Sf En RDR 1,000: — 
Slärliverse andamal (enligt, Kungl: Maj:ts. disposition <..-.-sdspers-nsesesns sr sasson 33,900: — 

Summa kronor 102,000: — 

Anordnande av en fortsättningskurs för från statens skogsskolor utgångna lärjungar. 

Sedan genom omläggning av den högre skogsundervisningen de lokaler, vilka vid Kloten 
varit upplåtna till en av de två kurser, som funnits anordnade för beredande av lärjungars 
inträde vid skogsinstitutet, nu bliva lediga för annat ändamål, får domänstyrelsen på så sätt 
förnya sitt i underdånig skrivelse den 24 september 1908 framställda förslag om anordnande 
av fortsättningsskolor för vissa från statens skogsskolor utexaminerade och därefter genom 
praktisk skogsmannaverksamhet under viss tid vidare utbildade lärjungar, att nu i första 
hand en sådan skola måtte anordnas vid Kloten. De skäl, som tala för sådana skolor, äro 

närmare utvecklade i förenämnda styrelsens underdåniga skrivelse, till vilken styrelsen får 
hänvisa. Styrelsen förutsätter, att den första årskursen med 20 lärjungar kan taga sin början 
den I nov. 1917, men anser, att föreståndare för skolan och dennes assistent böra förordnas 
redan från och med sept. månads ingång samma år, på det de måtte kunna för sitt blivande 
ändamål ordna skolans och dess personals lokaler, utarbeta förslag till stadgar för skolan 
och plan för undervisningen därstädes med mera, Tillsvidare och till dess erfarenhet vunnits 
om fortsättningsskolans funktion och det gagn, som genom densamma kan beredas skogs- 
väsendet, torde anslagen till densamma böra uppföras å extra stat. Det statförslag för en 
dylik fortsättningsskola, som är inrymt i styrelsens förenämnda skrivelse, är uppgjort under 
förutsättningen att skolföreståndaren tillika skulle förvalta ett så kallat skolrevir eller för sko- 
lans verksamhet anvisade övningsskogar. Då emellertid skogsförvaltningen vid Kloten om- 
besörjes av revirförvaltaren därstädes, och den blivande skolföreståndaren blir i tillfälle att 
odelat kunna ägna sig åt skolans verksamhet, synas lärarekrafterna i fråga om en fortsätt- 
ningsskola vid Kloten kunna något inskränkas. Och då anställande redan från början af 
skolans verksamhet utav lärarekrafter med lägre och huvudsakligast på det praktiska skogs- 
arbetet inriktad utbildning möter hinder i det förhållandet, att innan en eller annan års- 
kurs från skolan utexaminerats, lämpliga personer till dessa befattningar icke kunna erhållas, 
anses en sådan inskränkning böra ske på det sätt, att de för en fortsättningsskola föreslagna 
båda skogsrättarebefattningarna icke tillsättas. Enär det likväl för vissa tider av året torde 
bliva omöjligt för föreståndaren och hans assistent att ensamma medhinna undervisningen, 
föreslår styrelsen, att ett anslag av 2,000 kronor måtte uppföras för avlöning av en repe- 
titör att för sådana tider förordnas. Till expenser och underhåll böra i staten uppföras 1,600 
kronor eller 200 mera än som anvisats för dylika ändamål vid statens övriga skogsskolor, 
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vilket högre belopp styrelsen finner vara nödigt på grund av de något dyrbarare och flere 
inventarier för undervisningen, som här vid Kloten torde bliva erforderliga. För skolans 
förseende med nödiga möbler, för undervisningens bedrivande erforderliga handböcker, in- 
strument och övriga inventarier med mera beräknar styrelsen, att högst 5,000 kronor kunna 
erfordras redan under år 1917. För lärarepersonalen och lärlingarna liksom för undervis- 
ningen och lärlingarnas hushåll erforderliga lägenheter finnas redan vid Kloten, och medel 
till dessa lägenheters iståndsättande och anordnande för sitt ändamål kunna tagas av det an- 
slag till byggande och underhåll av skogsskolornas hus, vilket här nedan i detta statförslag 
innehålles. 

Staten för en sådan fortsättningsskola vid Kloten, som skulle få samma ställning till re- 
virförvaltningen som den förberedande skogshögskolekursen vid Garpenberg, komme vid 
börian av skolans verksamhet alltså att te sig sålunda: 

Kronor. 

1 TOTEStAN GATE TVO Å CER 064 aren foot or rr ER Er sm mr SN 6 fog) SN a 2 BA ON ER es EN arr RENA 4,100: 
TA SSISTOT C3,- ATV OL ERA SIE Kr ert då SETT AI Ry SA TG ONA oe Be ar RT 3,000: — 

Arvode tat fepelllöl..t..--se css Zoe BIT AST Är SYS a äfsEre G VEe otg eler erskelel ESS LIA 2,000: — 
[SJU BTG NIT ARE ED ISA Sr FEST SER IEEE, SRK PART AR SA Ste SEE LIE E ma SO I OSS AS SDS bdo 2,500:— 

BR PEDSER CDA UAE Re fann AR Aff 3 5 aa lå ale) SA aret, Far aga sea 1,600: — 

Suns 13,200: — 

För tiden I sept.—31 dec. 1917 skulle alltså erfordras en tredjedel av detta belopp, eller 
4,400 kronor. Därtill skulle komma, vad som erfordras för inventarieanskaffning med mera, 

5,000 kronor, vilket belopp bleve erforderligt i sin helhet redan under år 1917. 

Statens övriga skogsskolor. 

I 1917 års stat för rikets övriga sju skogsskolor ifrågasätter domänstyrelsen ingen änd- 
ring, utan upptages anslaget till desamma till från år 1916 oförändrat belopp, 66,100 kronor. 

Den enskilda skogsundervisningen, 

Anslaget till anordnande vid Gottlands läns folkhögskolas lantbrukskurs av undervisning i 
skogsskötsel, 1,000 kronor, bestämt genom nådiga brevet den 24 juli 1885, synes böra i 

staten för skogsundervisningen fortfarande upptagas, enär länsstyrelsen i Gottlands län i 
skrivelse av denna dag vitsordat dess behövlighet. Dock meddelas, att anslaget icke blivit 
lyftat under åren 1911—1914. 

Kolarskolan vid Hällnäs. 

Då den vid Hällnäs skogsskola i Västerbottens län anordnade, årligen återkommande 
kursen i kolningens teori och teknik har en för de norra orternas näringsliv och skogsvård 
icke oväsentlig betydelse, anser domänstyrelsen att av statsmedel jämväl under år 1917 böra 
utgå 1,000 kronor till dess understödjande under samma villkor som hittills, eller att enskilda 
eller korporationer bidraga med minst lika stort belopp. 

Statens skogsingenjörer. 

Statens skogsingenjörer äro till ett ökat antal från och med år 1916 upptagna å ordinarie 
stat såsom tjänstemän inom skogsstaten och tillhörande domänfonden, vadan vidare anslag 
till deras arvoden och resor med mera icke längre behöva uppföras i detta sammanhang. 

Anslag till oförutsedda och diverse utgifter. 

1916 års anslag till oförutsedda och diverse ändamål för skogsundervisningen och skogs- 
hushållningen i allmänhet utgör 33,900 kronor. I detta belopp föreslår domänstyrelsen för 
år 1917 ingen annan ändring än att för slutsummans avrundande detsamma nu upptages till 

33,500 kronor, vilka medel skulle för de olika utgiftsändamålen fördelas ungefärligen så- 
lunda: 

tillsunderball av. skogsskolornas, byggnader sees ease es ae ANN AA 22,000: — 
» skogsvårdsföreningen för utgivande av en större tidskrift, statsunderstöd ...... 4,000: — 
» skogsvårdsföreningen, statsunderstöd för utgivande av en mindre tidskrift 

BSK OP OD renad a gera er RS er TATA SAS re År ok oe RÅN BR a te EA ER of 05 ERSTA MINNAS ANNE 1,500: — 
» oförutsedda och diverse ändamål 

Gener: SSE — 
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Sammanfattning. 

På grund av vad domänstyrelsen nu anfört, synes behovet av anslagsmedel för skogs- 
undervisningen och befrämjande av skogshushållningen i allmänhet under år 1917 böra upp- 
givas på sätt nedanstående tablå utvisar: 

Ordinarie anslag: 

MEET TON SESKOPSSKÖLOT få 5) bbrld oK ös ones so asp öd re de oder skip ER see or 66,100: — 
mWilden eoskilda Skogsundervisningél .:;..ss ss, ses seen ce sep ej Ske er bin ee a 1,000: — 

KR CSlaTSkOla Re vid UERALASN ma St se stole ta de ne a sr rota NNE Anse sn 1,000: - 
» diverse ändamål till Eders Kungl. Maj:ts disposition = ............ 33:500:— — 1017,000: — 

extra anslag: 

NEO fortsättningsskola, vik KlOfefls:. ..s. act esse. ess khirdNNdn se 4,400: — 

FOG FPRtAFIer ) SÖT (MORSAN Jösses bes PNL naden sekr KD bee ANI N a 5,000: — 9,400: — 

Summa kronor: I11,000: — 

Domänstyrelsen får nu i underdånighet hemställa, det Eders Kungl. Maj:t täcktes i pro- 
position till 1916 års riksdag äska ett anslag till undervisningen vid skogsskolorna med 
mera och till befrämjande av skogshushållningen i allmänhet å I111,000 kronor. 

Tjänster och förordnanden. 

Kungl. Domänstyrelsen. 

Inspektionsresor. Generaldirektören Karl Fredenberg har företagit inspektionsresor 
den 1—2 och 13—16 sept. Vikarie var byråchefen W. Roos; 

byråchefen Th. Örtenblad har företagit inspektionsresa den 17—28 aug. med förordnande 
den 17—29 för registratorn U. Tilly och den 23—28 aug. för notarien K. G. G. Norling. 
Tillys tjänst har under tiden uppehållits av amanuensen John Söderström och Norlings av 

t. f. amanuensen R. Wahlström; 
byråchefen Fr. Giöbel har företagit inspektionsresa den 11—23 aug. med förordnande 

för notarien Einar Ödman, vilkens tjänst uppehållits av amanuensen Erik Helmers, 
Semester har åtnjutits av: 
byråchefen Th. Örtenblad den 20—25 sept. med förordnande för notarien K. G. G. Nor- 

ling, vilkens tjänst uppehållits af t. f. amanuensen R. Wahlström ; 
byråchefen, friherre Th. Hermelin den 12—14'aug., 17 aug.—4 sept. och 25 sept.—2 

okt. med förordnande för notarien Mertin Rasch, vilkens tjänst den 25 sept. uppehållits av 
amanuensen Per Nicander och under övrig tid av amanuensen Arne Chatillon-Winbergh; 

revisor Hj. Modigh den 6—9 sept. med förordnande för amanuensen Per Nicander; 
revisor E. G. Fahlerantz den 30 aug. samt den 4, 7 och 22 sept. med förordnande den 

7 sept. för t. f. amanuensen Martin Magneville och under övrig tid för amanuensen Per 
Nicander; 

notarien Martin Seth den 31 juli—I aug., 22—24 aug. samt 3 okt. med förordnande för 

amanuensen Per Nicander; k 

registratorn Uno Tilly den 23—28 aug. med förordnande för amanuensen John Söderström ; 
notarien Einar Ödman den 30 aug.—I!8 sept. med förordnande för amanuensen Erik 

Helmers; 

notarien Martin Rasch den g9—11 sept. med förordnande för amanuensen Arne Chatillon- 
Winbergh. 

Tiänstledighet har beviljats registratorn Uno Tilly för sjukdom den 20 sept.—31 okt. 
med förordnande för amanuensen John Söderström. 

Skogsstaten. 

Luleå övre distrikt. Kungl. Maj:t har den 8 okt. förordnat, att överjägmästaren i 
Luleå distrikt Gustaf Cassel från och med den I jan. 1916 skall vara överjägmästare i Luleå 
övre distrikt, 
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Luleå nedre distrikt. Kungl. Maj:t har den 8 okt. utnämnt och förordnat jägmästa- 
ren i Kalix revir Gerh. Rosenlund att vara överjägmästare i Luleå nedre distrikt. 

Härnösands distrikt. Kungl. Maj:t har den 8 okt. utnämt och förordnat jägmästaren 
i Kinda revir C. G. Timberg att vara överjägmästare i Härnösands revir. 

Gottlands revir. Kungl. Maj:t har den 23 okt. beviljat jägmästaren i Gottlands revir 
A. Malmborg avsked. Tjänsten uppehålles under vakansen av assistenten i Gripsholms revir 
Edv. Lundberg. 

Revirregleringen i Lappmarken. Kungl. Mai:t har den 8 okt. föreskrivit, att 
nedannämnde revirförvaltare i Lappmarken efter regleringen därstädes från och med den I 
jan. 1916 skola innehava följande nya revir: 

jägm. i Juckasjärvi revir Carl Ekman erhåller Vetasjoki revir 
» i Storbackens >» Carl Rothman » Porjus » 
» i Vargiså » Urban Lindhé > «+ Sikäns » 
HA Malmesjaurs » Hj. Hägg » V:a Arvidsjaurs > 
» i Övre Byske > A. Hyckert 2 Ösa » » 
>» i N:a Lycksele > F. von Sydow » — Lycksele » 
Si fira » » OQO. Bohlin » — Blåvikens » 

A TEVA > R. A:son Eneberg > V:a Asele » 
» tf iSorsele » V. Gaunitz »  N:a Sorsele > 
> i Stensele »- M. Estberg ; Ö:a Stensele »> 
» i Vilhelmina » R. Ekman >»  Volgsjö » 

Till skogstaxator i Mellersta Norrlands distrikt har förordnats e. jägmästaren Torsten 
Larsson. 

Till helårsassistenter ha förordnats: 

e. jägmästaren E. Busck | Kopparbergs revir 
> » E. J. Berggren i Rätans revir. 

Till överjägmästarassistent i Luleå distrikt har förordnats e. jägmästaren Ragnar 
Wahlström. 

Till avlönade assistenter ha förordnats: 

er Jepsen W. Lejdström i Ö: o. V.ULycksele. fevir den "/;=?"/159 
» Axel Elgstrand i Älvsby » 23) — 9 kas 
> » M. hende i Vilhelmina o. Åsele » i Fr FE 
» > Sverker Grenholm i Norsjö » se fö 

J. E. Wretlind i Kalix » a ES Fan 
» B. Wickman i Arvidsjaurs » KEN ET fa VG 

Simon Jönsson i Jörns , 30 20-= Jaa 

E. Sökjer-Petersen i Särna-Transtrands » »B/—=U 
Ivar Hissing i Klotens / JAg ran 

T. Östvald i Jönköpings » 206 
> > T. Barthelsson i Tivedens » 
» Sten Eckerbom i Asele > RN fr 

> > 3ror Rossander i Wilhelmina » » 200 SR 
, » L. H. Mattsson — i Bräcke ARS er ne 
> » W. Samuelsson i Karlstads > » 18//—" 53 

> John Eklund i Malingsbo > 22/0 ao 

Till skogsindelningsassistenter ha förordnats: 

e. jägmästaren P. G. Lindbeck i M. Norrlands distrikt den !/,—?"/,3; 
> A. Carlander 13 > » 2 Flora ash 
» C. G. Chöler i Bergslagsdistriktet tillsvidare under 1913. 

Till skyddsskogsassistenter i Mellersta Norrlands distrikt ha förordnats: 

e. jägmästaren Robert Sköld den !/,,—”/,,; 
e. » G. Brolin » dr AG 

Till extra jägmästare i Östra distriktet har den 9 sept. förordnats utexaminerade skogs- 
eleven E. H. Darle; i Mell. Norrlands distrikt den 13 okt. L. H. Mattsson. 
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Tjänstledighet har beviljats: 
överjägmästaren i Västra distriktet Gustav Barthelsson för allmänt uppdrag den 1 sept. — 

30 nov. med förordnande för jägmästaren i Tivedens revir A. W. Schmidt, vilkens tjänst 
uppehålles av assistenten i reviret Arvid Stahre; 

jägmästaren i Juckasjärvi revir Carl Ekman för enskilda angelägenheter den 18 sept. — 
17 okt. med förordnande för assistenten i reviret Karl G. Wahlgren; 

jägmästaren i Vargiså revir Urban Lindhé för enskilda angelägenheter den 1—6 okt. med 
förordnande för assistenten i reviret A. W. Sjökvist; 

jägmästaren i Gästriklands revir Hjalmar Landberg för enskilda angelägenheter den 6— 
13 och 23—31 sept. med förordnande för extra jägmästaren Knut Martin; 

jägmästaren i Tåsjö revir E. G. Gran den 12 aug.—15 sept. för att uppehålla skogs- 
taxatorsbefattningen i Mellersta Norrlands distrikt och den 16—30 sept. för enskilda ange- 
lägenheter. Vikarie var assistenten i reviret Sune Hederström, vilkens tjänst uppehållits av 
extra jägmästaren Robert Sköld; 

jägmästaren i Örbyhus revir C. R. Hullström för enskilda angelägenheter den 14—22 
sept. med förordnande för extra jägmästaren Knut Martin; 

jägmästaren i Västbo revir G. Englund för sjukdom den 16 aug.—30 sept. med förord- 
nande för assistenten i Jönköpings m. fl. revir Gotthard Björklund; 

jägmästaren i Eksjö revir Herman Nordenadler för enskilda angelägenheter den 23—31 
aug. med förordnande för länsjägmästaren W. Lothigius; 

föreståndaren för Bjurfors skogsskola Gustaf Lundberg för enskilda angelägenheter den 
I1—10 okt. med förordnande för överjägmästarassistenten i Gävle—Dala distrikt Carl Sund- 
berg, vilkens tjänst uppehållits av extra jägmästaren Bertil Nylén. 

Skogshögskolan. 

Till rektor vid skogshögskolan har Kungl. Maj:t för en tid av tre år förordnat profes- 
sorn i skogsskötsel Anders Wahlgren. 

Professuren i skogsteknologi m. m. Högskolans styrelse har förklarat ende sökan- 
den till sagda professur, föreståndaren för Bjurfors skogsskola, Gustav Lundberg, inkompetent. 
Sedan Lundberg avböjt att på förordnande uppehålla tjänsten, har högskolans styrelse för- 
ordnat extra jägmästaren O. Eneroth att under ett år uppehålla densamma. 

Professuren i skogsbotanik med allmän botanik. Högskolans styrelse har för- 
klarat båda sökandena fil. doktorerna Torsten Lagerberg och Nils Sylvén kompetenta. På 
förslag till tjänstens återbesättande har styrelsen uppfört Lagerberg i första rummet och 
Sylvén i andra rummet. 

Till kamrerare bar högskolans styrelse förordnat extra jägmästaren Ivar Lindberg. 

Enskilda tjänster. 

Till disponent för Mellersta Sveriges kolköpsförening, Stockholm, har antagits 
forstmästaren Herman Berglöf. 

Lediga tjänster. 
En befattning som första gradens tiänsteman hos Kungl. Domänstyrelsen med 

tillträde från den I jan. 1916 sökes före klockan tre på dagen den 8 november. 

Jägmästartiänsten i Idre revir, som skall tillsättas från och med den I januari 
1916, sökes hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan tolv på dagen den 8 nästinstundande 
november, 

Jägmästartijänsten i Kinda revir av Östergötlands län bliver ledig från och med 
den I januari 1916, och sökes före den 8 november 1915 klockan 3 på dagen hos Kungl. 
Domänstyrelsen. 

Nedannämnda sex skogsingeniörs- och fem biträdande skogsingeniörstijänster, 
samtliga på ordinarie stat, i skilda skogsvårdsområden inom Norrbottens- och Västerbottens 
läns kustland, sökas hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3 på dagen den 8 nästinstun- 
dande november, nämligen: 
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Skogsingenjörstjänster. 

Län. Skogsvärdsområde, 

Norrbottens. Över-Torneå. 
Töre. 

Luleå. 

Västerbottens. Skellefteå. 
Nysätra. 
Umea. 

Biträdande skogsingenjörstjänster. 

Län. Tjänstgöringsområde, 

Norrbottens. Del av Töre <skogsvårdsområde 
> > Kuled 

Västerbottens » » Skellefteå > 
» » Nysätra 
» » Umeå » 

Ansökan — som skall avse viss tjänst — ställes till Kungl. Maj:t. 

Nedannämnda från och med den I januari 1916 lediga jägmästartiänster i följande 
revir inom Norrbottens och Västerbottens län sökas hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 
tre på dagen den 8 nästinstundande november, nämligen: l 

Juckasjärvi, Storlandet, Kalix, Storbackens, Görjeå, Vargisa, Malmesjaurs, Malå, Södra 

Sorsele, Västra Stensele, Bjurbäckens, Vinlidens, Örå, Östra Åsele, Malgomajs och Dorotea 

revir. 
Ansökan — som skall avse viss tjänst — ställes till Kungl. Maj:t. 
En befattning såsom extra kronojägare med ett arvode av 900 kronor årligen 

samt med tjänstgöring inom Sundsmarkens bevakningstrakt av Tivedens revir och Skaraborgs 
län, sökes hos jägmästaren i Tivedens revir, adress Mariestad, före klockan tolv på dagen 
den 7 november 1915. 
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Redogörelse för Skogsförsöksanstaltens verk-= 

samhet under treårsperioden 1912—1914. 

I. Gemensamma angelägenheter. 

Personalen. Under år 1912 var dåvarande jägmästaren i Atjepluogs 

revir G. SCHOTTE av Kungl. Maj:t förordnad att uppehålla föreståndare- 

befattningen vid försöksanstalten och docenten vid Stockholms högskola, 

fil. dr. HENRIK HESSELMAN, att vara botanist vid densamma. 

Från och med år 1913 blev skogsförsöksanstalten åtskilligt utvidgad 

samt uppförd på ordinarie stat. Kungl. Maj:ts nådiga instråktion för 

statens skogsförsöksanstalt, given Stockholms slott den 25 oktober 1912 

(se Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt. Häftet 10, 1913 sid. 

211) lämnar härom närmare besked. I följd av denna utnämndes fi. dr. 

HESSELMAN av Kungl. Maj:t den 31 dec. 1912 till föreståndare för den 

naturvetenskapliga avdelningen och har professor HESSELMAN sedan dess 

hela tiden tjänstgjort vid anstalten. Samma dag förordnade Kunel. 

Maj:t jägmästare SCHOTTE att tillsvidare, intill dess befattningen kunde 

bliva återbesatt, vara föreståndare för skogsavdelningen samt chef för 

anstalten i dess helhet. Den 28 mars utnämndes SCHOTTE av Kunel. 

Maj:t till föreståndare för skogsavdelningen samt förordnades samma 

dag att intill utgången av år 1915 vara chef för anstalten. Sedan har 

professor SCHOTTE allt fortfarande tjänstgjort vid anstalten. Till assis- 

tenter vid anstalten förordnade styrelsen för skogshögskolan och statens 

skogsförsöksanstalt den 12 dec. 1912 de förutvarande assistenterna för 

en tid av tre år, nämligen å skogsavdelningen, e. jägmästaren, fil. kand. 

EDVARD WIBECK och å naturvetenskapliga avdelningen fil. dr. TORS- 

TEN LAGERBERG. 

Under år 1912 var som tillfälligt biträde å skogsavdelningen anställd 

e. kronojägaren C. O. GILLE. Från den 1 jan. 1913 förordnades han 

av styrelsen att för en tid av 3 år vara skogsbiträde vid anstalten. 

Samtidigt förordnades e. kronojägaren GÖSTA MELLSTRÖM att under är 

1913 vara skogsbiträde. Sedan GILLE från den 16 okt. 1913 blivit av 

49 — Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915. 
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Domänstyrelsen utnämnd till skogsrättare vid Hammarsebo skogsskola, 

förordnade styrelsen G. MELLSTRÖM att vara skogsbiträde vid anstalten 

för åren 1914 och 1915. Samtidigt förordnades e. kronojägaren ÖSKAR 

HENRIKSSON att vara skogsbiträde under år 1914. 

Som skrivbiträde vid skogsavdelningen förordnade styrelsen den 12 

dec. 1912 fröken HEDVIG GEETE för åren 1913—1915. 

Såsom kemistbiträde vid den botaniska avdelningen tjänstgjorde fi. 

kand. GURTI HÖFREN 0 manadet under ar 10r2. Den 12 decimomne 

förordnade styrelsen fil. kand. GURLI LAURENTZ att vara kemistbiträde 

vid den naturvetenskapliga avdelningen under åren 1913—1915. 

Som extra assistenter ha å skogsavdelningen tjänstgjort e. jägmäs- 

tare F. AMINOFF under tiden 16 maj=—153 juli och i sept.— 15 okt. 1912 

(förordnad av Domänstyrelsen) samt e. jägmästaren EINAR KARLSSON under 

tiden I maj— 15 juni och 14 sept.—31 dec. 1913 och e. jägmästaren K. I. HIiS- 

SING under tiden 10 juli>30 sept. 1913, 15 nov. 1913—1 febr. 1914 

och från i april—1i35 maj 1914 (förordnade av styrelsen). Som extra 

skogsbiträde har enligt styrelsens förordnande e. kronojägaren KNUT Jo- 

HANSSON tjänstgjort under tiden 29 maj=—1 juli och 13 aug.—31 dec. 1913. 

Såsom tillfälliga biträden å skogsavdelningen ha dessutom för kart- 

läggning av ljunghedarna under kortare tider varit anställda fil. stud. 

CARL MALMSTRÖM, utexaminerade skogseleverna EINAR ANDERSSON och 

J.: B. JUNGSTEDT samt skogseleverna J. G. BROLIN, ROB. SKÖLD IE! 

MATTSSON, K. MONTGOMERY och K. T. STREYFFERT. 

Det åt förre föreståndaren vid anstalten, jägmästare ALEX. MAASS, på 

grund av Domänstyrelsens förordnande meddelade uppdraget att avsluta 

bearbetningen av utav honom tidigare utförda undersökningar blev slut- 

fört under år 1912. 

Vidare har föreståndaren för Grönsinka skogsskola HJ. SYLVÉN av 

K. Domänstyrelsen förordnats att under år 1912 fortsätta kulturförsök på 

torrlagda myrar å Älvdalens kronopark efter närmare anvisningar från 

skogsförsöksanstaltens föreståndare. Dikningsledaren B. A. J. WALLMARK 

har under juli och aug. 1913 samt juli 1914 samarbetat med naturveten- 

skapliga avdelningen angående försumpningsstudier å Kulbäckslidens och 

Roklidens försöksfält, och fil. stud. C. MALMSTRÖM har under delar av juli 

och augusti månader 1913 varit biträde å naturvetenskapliga avdelningen 

för undersökning och kartläggning av försöksfälten å Kulbäckslidens kro- 

nopark. 

Budgeten. Under år 1912 utgjorde anslaget till avlöningar enligt 

stat 14,000 kr., varjämte föreståndaren då uppbar lön såsom jägmästare. 

För år 1913 har anslaget till personalens avlöningar uppgått till 27,800 

kronor och för år 1914 till 28,200 kr. Till expenser ha år 1912 varit 
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anslagna 18,000 kr: och för vartdera av åren 1913 och 1914 19,;300 kr. 

Härjämte har under treårsperioden utgått följande extra anslag, nämli- 

gen: till försöksanstaltens publikationer 2,500 kr. pr år under 1912 

och 1913 samt 3,000 kr. under år 1914; till upprättande av en sko g- 

lig bibliografi 4,500 kr.; till kartläggning av sydvästra Sveriges ljung- 

hedar  8,100 kr.; till deltagande i Baltiska utställningen 3,350 kr.; för 

resor med norska stipendiaten, skogforvalter A. BARTH 300 kr. samt 

för ökat provytsarbete i södra delarna av landet, närmast för syd- 

svenska skogskommitténs räkning 4,589,90 kr. - Härjämte ha för försålda 

meddelanden m. m. under åren 1913 och 1914 influtit 76,;o kr. Slut- 

ligen har sydvästra Sveriges skogssällskap anslagit 830 kr. samt Göte- 

borgs och Bohusläns skogsvårdsstyrelse 283,33 kr. till ljungkartläggningen 

och grosshandlaren löjtnant G. FRANKEL 300 kr. till av naturveten- 

skapliga avdelningen anordnade gödslingsförsök. 

Utgifterna till expenser ha under berättelseåren använts på följande sätt: 

är 1012 ANOS år 1914 

Gemensamma utgifter: 

Lokalen (hyra, städning, eldning, 

lyse, telefon och underhåll av 

gemensamma inventarier) ......... 34303565 3,188,35 3,325,87 

KN OTGKER VÄse ber Nye ta ån oda rd fire ias 410,62 782,47 629,64 

SkivmaAterlallet — :.iodotolio.ssprssåe 291,43 27547 408,95 

NRJUEK SCEN 05 «Ilon ck ast MALIGNA 445,09 135,19 137,73 

4,510,04 4,381,48 4,502,00 

Skogsavdelningen: 

TESTET E ET veto Ge ARS RAN Så BSS RAN 1,600,00 — == 

NESS DT EN TSAR SAN Tant Sn Rn a aa 3,078,79 4,178,o1 1,797,80 

Hantlangoning och: frakter .;.......... 510,24 2,601,02 2,741,80 

Övriga  undersökningskostnader 

(instrument, material m. m )...... 1,04. 7,43 2,027,91 1,488,94 

6,836,46 8,806,94 9,028,54 

Botaniska resp. naturvetenskapliga 

avdelningen: 

NETA CS a so Aa ES modus 1,579,29 -— — 

NES OT Re a SLL ära bad agg ark 1,883,5s8 4,060,04 3,063,07 

Glantlangnine och fraktet :.:...€--.. 494,83 816,45 581,66 

Övriga = undersökningskostnader 

(instrument, material etc.)......... 1,293,22 1,024,06 2,256,79 

3,250,92 5,900,55 5,901,52 
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Skogsförsöksanstaltens Iokaler. Anstalten har under hela treårs- 

perioden varit inrymd i en våning 4 trappor upp i huset n:r 28 B vid 

Nybrogatan i Stockholm. Den under förra treårsperioden anlagda för- 

söksträdgården aå anstaltens blivande tomt vid Frescati har ej under 

denna period nämnvärt utvidgats i väntan på att hela anstalten skall 

under innevarande år kunna inflytta i den därstädes under uppförande 

varande institutionsbyggnaden. 

Utställningar. Som i berättelsen för år 1914 närmare omtalats har 

skogsförsöksanstalten haft en större avdelning vid den Baltiska utställ- 

ningen i Malmö. Vidare har till Södermanlands läns hushållningssäll- 

skaps jubileumsutställning i Nyköping 1914 lämnats fotografier och kar- 

tor från skogsavdelningens försöksytor a Jönåkers häradsallmänning, och 

till Göteborgs och Bohusläns hushållningssällskaps jubileumsutställning i 

Uddevalla har skogsavdelningen bidragit med tvenne kartor rörande 

ljunghedarna i Bohuslän. Till den pågående världsutställningen i San 

Fransisco har slutligen skogsförsöksanstalten sänt en del fotografiska för- 

storingar av svenska skogsbestånd. 

Internationaler Verband forstlicher Versuchsanstalten. Denna 

sammanslutning anordnar vart tredje till fjärde år internationella kon- 

gresser. Den sjätte i ordningen av dessa skulle hållits i Ungern i sep- 

tember 1914, och hade undertecknad erhållit ett reseanslag av 750 kr. 

för att vid densamma representera den svenska skogsförsöksanstalten. 

På grund av kriget blev emellertid kongressen inställd. Vid denna kon- 

gress skulle bestämts den definitiva organisationen för den sedan före- 

gående kongresser planerade internationella skogliga bibliografien, för 

vilken redogjordes i förra 3-årsberättelsen. Ungerska regeringen hade 

också till alla de länders regeringar, där försöksanstalter finnas, gjort 

framställning, att vederbörande regering ville för sitt lands vidkommande 

bidraga +till de gemensamma kostnaderna härför. 

De svenska uppgifterna till denna bibliografi har förste bibliotekarien 

vid Kungl. Biblioteket, dr. K. S. L. LINDER, haft i uppdrag att insamla. 

Härför har av Kungl. Maj:t för åren 1912—1914 anvisats 4,3500 kronor. 

Arbetet: ar 1 det närmaste fardigt för. tiden t. o. m. ar 1910, 0chWen 

lappkatalag på över 8,000 lappar med uppgifter om svensk skogslittera- 

tur föreligger redan. Dr. LINDER är nu sysselsatt med dess komplet- 

terande för åren 1911—1914. Den svenska bibliografien blir fullständig 

beträffande all skogslitteraturen. Endast smärre notiser, som endast ha 

dagsintresse, uteslutas. Det torde därför bliva ett enastående värde- 

fullt arbete, hvilket kan utgivas från trycket under år 1916, om nödiga 

medel härför bli beviljade. I den internationella upplagan kan nämli- 

gen givetvis ej intagas hela detta väldiga material, som bl. a. omfattar 
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mycket av speciellt intresse blott för vårt land såsom alla författningar 

och cirkulär, alla motioner och utskottsutlåtanden samt riksdagsskrivel- 

ser rörande skogshushållningen. 

Den viktigaste svenska skogslitteraturen har liksom förut blivit refere- 

rad i Allgemeine Forst- und Jagdzeitungs supplement av assistenten vid 

den naturvetenskapliga avdelningen, dr T. LAGERBERG. 

Skogsförsöksanstaltens publikationer. Meddelanden från statens 

skogsförsöksanstalt ha under 3-årsperioden utkommit i 3 volymer om 

sammanlagt 798 sidor med 212 illustrationer och 4 planscher. De på 

tyska språket bifogade resuméerna ha gjort dessa publikationer efter- 

strävade som byte, vilket kommer det blivande svenska skogsbiblio- 

teket vid skogshögskolan tillgodo. För närvarande erhåller sålunda an- 

stalten genom byte 150 st. periodiska skrifter förutom enskilda arbeten 

från författare i in- och utlandet. 

Under , år 1914 har försöksanstalten även påbörjat utgivandet av 

smärre flygblad. Hittills föreligga 4 stycken sådana. 

Utländska resor. Botaniska avdelningens föreståndare företog i sep- 

tember och förra hälften av okt. 1912 en studieresa till olika delar av Tysk- 

land, Kroatien—Slavonien, Ungern och Österrike för att studera den 

moderna jordmånsforskningens ställning till de aktuella skogsbiologiska 

problemen. 

Besök av främmande skogsmän m. fl. - Skogsförsöksanstalten har 

även under den gångna 3-årsperioden haft att glädja sig at besök av 

ett stort antal skogsmän och vetenskapsmän från skilda länder, vilka 

personer dels avlagt kortare besök eller å försöksanstalten närmare 

tagit del av använda arbetsmetoder. Många ha också besökt försöks- 

anstaltens provytor i olika delar av landet. Genom anstaltens bemed- 

ling ha slutligen flera studieresor inom landet blivit planlagda för in- 

tresserade stipendiater m. fl. 

Under år 1912 besöktes sålunda försöksanstalten av förre direktören 

för Evois forstinstitut BERNH. ERICSSON och ordföranden i Finska Forst- 

föreningen, forstingeniör K. E. LINDBERG (Hälsingfors) samt förre profes- 

sorn dr. CARL METZGER (Wiesbaden). Dansk Skovforening kom under 

sin gemensamhetsresa i juni att besöka en mängd av skogsförsöks- 

anstaltens försöksytor å Jönåkers häradsallmänning och aå Ljusne- 

Voxna aktiebolags skogar invid Voxna station. Bland dessa deltagare 

märktes Skovrider J. BANG (Baroniet Guldborgland), Overklitfoged J. 

BANG (Oxbol), Skovrider H. H. BULMANN (Stamhuset Benzon), Kel. 

Skovrider FR. BRAMMER (Buderupholms distrikt), Greve FR. BROCKEN- 

HUUS-SCHACK (Serup), Direktören för danska statsskogsbruket H. Vv. 

BUCHVALD (Köpenhamn), Skovrider V. CHRISTIANSSON (Baroniet Lehn), 
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Overklitfoged C. V. DAHLERUP (Skagen), Kommitteret ved Hedeselskabet 

C. DaALGAS (Birkebek), Hotjegermester, Skovrider J. A. GREVENKOP- 

CASTENSKIOLD (Frederikslund), Kgl. Skovrider G. HAUBERG (Köpenhamn), 

Kel. Skovrider JoHS. HELMS (Silkeborg), Godsejer, Forstkandidat A. 

HILLERUP (Gl. Kristineberg), Cand. jur.. Godsejer G. V. D. AU KUHLE 

(Drakesholm), Skovrider J. LYKKE-MEYER (Erholm), Skovrider V. Ma- 

GIUS (Grevskabet Knuthenborg), Greve E. MOLTKE (Basne&es), Skovtak- 

sator E. MOURIER (N&stved), Skovrider F. MUUS (Svenstrup), Forstkan- 

didat R. OBELITZ (Vallö), Professor A. OPPERMANN (Landbohojskolen, 

Köpenhamn), Skovrider A. PRIES (Marselisborg), Forstkandidat E. ROL- 

STED (Ryegaard), Skovrider H. J. ROLSTED (Stamhuset Rosenkrantz), 

Skovrider L. SMITH (Stamhuset Hindsgavl), Godsejer H. STEENBACH 

(Flintholm), Bankdirektör, Forstkandidat H. SVENDSEN, Forstkandidat K. 

WAAGEPETERSEN (Köpenhamn), Hotjegermester, Baron J. WEDELL- 

NEERGAARD (Svenstrup) och Hofjzegermester, Kgl. Skovrider, Baron L. 

WEDELL-WEDELLSBORG (Hilleröd). 
Vidare studerades skogsförsöksväsendet av tjänstemannen vid Förenta 

Staternas skogsväsende A. C. FORBES samt läraren 1 skogsbruk vid 

Cambridge Universitet E. R. BURDON. Försöksytorna vid Voxna be- 

sågos också av en del av Mecklenburgska skogsföreningens medlemmar, 

nämligen Rittergutsbesitzer V. ALVENSLEBEN, Forstmeister VON ARNS- 

WALDT (Schlemmin), Rittergutsbesitzer VON BASSEWITZ (Schrimm), Forst- 

assessor CLASSEN (Potsdam), Rittergutsbesitzer CLÖVER (Webelsfeld), 

Forstmeister IVEN (Kogel), Rittergutsbesitzer VON MARSCHALL och Forst- 

meister VON TRESKOW (Langhelwigsdorf). 

Under år 1913 studerades det svenska försöksväsendet av forstkandidat 

PAUL AKRE (stipendiat av det norske skogselskap), föreståndaren för 

Stenkizers skogsskola, skogforvalter AGNAR BARTH (stipendiat av norska 

staten) samt av assistenten vid danska skogsförsöksväsendet, forstkandi- 

dat O. FABRICIUS. — Skogsförsöksanstalten besöktes vidare av universi- 

tetsforstmästaren A. BENJ. HELANDER, (Hälsingfors), forstmästaren H. W. 

VREDE, forstmästaren W. G. THOMÉ (Kymmene bruk), forstmästaren 

VERNER CAJANUS (Universitetet, Hälsingfors), forstmästaren A.J. CAUTON 

samt Amtsskogmester K. SÖRHUUS och skogsassistent O. P. MOE. 

Tjänstemannen vid materialprovningsanstalten i Madison, Wisconsin, M. 

C. JENSEN tog samma år del av anstaltens undersökningar. Försöksytorna 

Skagersholms kronopark besågos av en del österrikiska skogsmän, näm- 

ligen Hofrat JULIUS MARCHET (Wien), Oberforstrat KASPAR MIROSEVIC 

(Triest), Oberadministrationsrat RUDOLF MOLL (Wien), Forstrat FRANZ 

CZECH. (CZzernowitz), Forstrat Kur NBEJEDEYX (Zan) FörsttatfeNDeri 

LIPPERT (Salzburg), Forstrat ALOIS RETITER (Gmunden), Forstrat FRANZ 
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BURCHER (Gmunden), Forstmeister OLOMAUS SCHNEIDER (Wildalpe); 

Forstmeister WILHELM CHRZ (Lemberg), tjänstemannen vid österrikiska 

skogsförsöksanstalten GABRIEL JANKA (Mariabrunn), Forstmeister G. Vv. 

ZÖTTL (Hopfgarten), Oberforstkommissär MAURILIUS MAYR (Klagenfurt), 

Forstmeister ERNST FRIEDRICH (Idria), Oberforstkommissär RUDOLF 

PAWIKOWSKI (Salzburg) och assistent ARTUR MARCHET (Wien). 

Professorn 1 skogshushållning vid universitetet i Tokio, Dr. ZENTARO 

KAWASE, besökte under en studieresa i Sverige försöksanstalten samt 

provytorna i Jönåkers häradsallmänning. 

Professorn i fysik och astronomi vid universitetet i Arizona, Dr. A. E: 

DOUGLAS studerade försöksanstaltens material av stamskivor för meteoro- 

logiska undersökningar. 

Under ar 1914 ha tjänstemännen vid nordamerikanska skogsväsendet 

NILS B. ECKBO och SAMUEL TRASK DANA tagit ingående del av 

anstaltens arbeten, liksom fil. mag. A. L. BACKMAN, Hälsingfors. För- 

söksytorna å Tönnersjöhedens kronopark besågos av skogsinspektör THV. 

KLER (Kristiania) och forstmästaren T. J. BLOMQUIST (Tammerfors). 

Slutligen har professorn i växtbiologi vid Uppsala universitet RUTGER 

SERNANDER en dag under åren 1912 och 1913 hållit s. k. seminarium 

a Skogsförsöksanstalten, varvid anstaltens tjänstemän demonstrerat paå- 

gaende undersökningar. 

Stockholm den 18 februari 1915. 4 q 
(GUNNAR SCHOTRE: 

II. Berättelse över skogsavdelningens verksamhet åren 

1912-1914 jämte förslag till program för treårs- 

perioden 1915—1917. 

Det för den gångna treårsperioden av K. Domänstyrelsen — efter 

överläggning vid det den 27--28 febr. 1912 hållna 3-årsmötet' — fast- 

ställda arbetsprogrammet för åren 1912—1914 finnes intaget å sid. 45 

och 46 i Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt, h. 9, 1912. 

Innan jag går att redogöra för huru långt de skilda arbetsuppgifterna 

medhunnits under treårsperioden och föreslår, i vilken omfattning de böra 

fortsättas under de kommande tre åren, torde en redogörelse för omfatt- 

ningen av hittills varande försöksfält vara på sin plats. Till alla 

! Vid detta sammanträde deltogo från domänstyrelsen generaldirektör K. FREDENBERG, 

byråcheferna FR. GIÖBEL, TH. HERMELIN och C. STJERNSPETZ, såsom särskilt tillkallade 

sakkunniga professor GUNNAR ANDERSSON, jägmästarna ALEX. MAASS och AND. HOLM- 

GREN, av skogsinstitutets lärare t. f. direktör A. WAHLGREN och t. f. lektorerna TOR JONSON 

och NILS SYLVÉN samt från försöksanstalten dess föreståndare och botanist. 
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Tabell 1. Sammandrag över befintliga försöksytor vid 1914 års slut. 

| | | Summa 

| IEA Areal 
| x i: o Å 5 | Antal SS 
| An Cd rama i (tradslag) SN AGG 

| | | MT |aVCelh annen 
| | har | ar | har jar 

| FEN | 
| I. Tillväxtundersökningar och studier av olika skogs-| | | 

typer. | | | | 

FANN Falls ko 0 TA ere b A EE SA jess AE I fd AE ES ATS | 3 27 
| NT U(GTAT SICO SÄTER Er ra An SEA SNF Bi a TSE SNSO 
| (GNFEB attblAn dSkO Ae rean ETS IEA 20/RONESA 
| 2) NB JOrESKO STA grn SSE RAS ATA BASSE i RÖ 
| SEJSIECANSD SKO DAT RANE oa SR Sd ag ef TÖI ONT 
| EINE KS KO 2 ATS g FIN Ser A rr Rae NA FST sf 4 I 100 
| GERE BOESKO SAT! sees N brons RN nr OM EO | | g RI [2 420 TT 38 

| II. Gallringsförsök. 

ATEN SKO SÄTE gör a rss SN SATS Er RA edet TJA 
FENA (TT AT) SJÖ OAL a rara EE NE Polare Stå sf os BARE ann RAR 60 | 26192 

(CEN PB Arr blan Us kö Sar rss enes ENS NS ONS 100) 0728 
| 27 KAND OT IESKO SÄL RE Nor bd os fö sr RAR ers SAR SAN 23rIDIN SS 
| 22 MR ATLS TRO Or liga as adel ep Se SSR feta AS EL SS SES DG SA 3 I 155 
| LTR ME KS KO DAT ar ia be Åsle eh a stR Abe så äs St EE | öl ORG 

(FTIB OS KÖR ALS js ee NN AEA EE baka SA IR | 1) ol60] 211 | 97109 

| HI. Försök med främmande trädslag. | | | 

4. Tillväxtytor och gallringsförsök i lärkbestånd| TA 5 195 

Bi » » » i silvergrans » 201 O103 | | 
C. Skogsodlingsförsök med diverse trädslag ...... 46 NE 65 | 14 | 27) 

IV. Skogsodlingar å ljungmarker (ej förut nämnda| | | | 

SSP ROLE EROS oe AR BIR aa Er TOR gng 62 | 17 | 89 | 
IVER LEd:O METAL EI SCOT beer ga ed lasa fa fer redan fer BSR ÄRAS Ia SA 550 (2013 

NIER Horns ok forin a tutte fo Byn STA OR RAA 34 | 28185 
| RV Sko oso din gar Ol kaRprorb an CAR 42 | TAND2 
IRVINE S Sd derskvi dif.o lila: ars ticlex de 18 | 0160 | 

IX. Skogsodlingar å avdikade mossar s.soomomooooosnan 25-14 IR2AON 
| X. Skogsodlingsmetoder och gödslingsförsök ......... 120 2 | 15 | 

| 1,06 I [220] 78] 

deltagarna i treårsmötet har därför utdelats en häftad bok, innehållande 

hektograferad förteckning över skogsavdelningens samtliga försöksfält. 

Av denna framgår, att de hittills anlagda försöksfälten äro fördelade på 

294 serier med tillsammans 1,061 avdelningar och med en sammanlagd 

areal av ej mindre än 220,78 hektar. (Se närmare tabell 1.) 

Blott ett fortsättande av dessa undersökningar genom nödiga revi- 

sioner av ytorna kommer att kräva en betydande tid. Dock behöva på 

grund av anstaltens nya registreringsmetoder ej alla provytorna revide- 

ras så ofta, som förut beräknats, eller vart 35—6 år. Numera upprättas 

nämligen fullständiga kartor av ytorna, där varje träd inlägges och sär- 



II. .SKOGSAVDELNINGEN. 759 

skilt beskrives genom viss angiven beteckning. Om därför ett eller annat 

av träden förlora de å dem åsatta numren, kunna de ändå vid en revision 

identifieras. Härigenom kan revisionen för vissa ytor ej behöva ske 

oftare än vart 10:de år, vilket också med hänsyn till den svagare till- 

växtintensitet, som förekommer i de norra delarna av vårt land, bör vara 

tillräckligt. 

Det nuvarande provytsmaterialet kan emellertid beräknas kräva föl- 

jande revisionsarbeten: 

I.  Provytor för tillväxtundersökningar och studier av olika skogstyper. 

De 42 ytorna äro, på några undantag när, tillfälliga och komma ej 

att ånyo uppskattas. 

II.  Provytor för gallringsförsök. 

ART UBallskögar. uIOVISYlOR: ussserssen 43 ytor revid. vart 10:de år '.' årl. 4.3 ytor. 

64 > » » FRUS 24 are se SR I Aer el 

1517 (OCT JEN TSE see. SSR ENA Se SRS NT O:de aAa ONS AD 
55 >» >» » She SUL II.o » 

(GNU BarcblandsköSan : sa. coca sr i nok 16 » » » Se SIE 

[GR ör a OM SKO SAT Lo ag nos slet a ng dk nera 28 > > » Bite rf 5.6 » 

III. Försök med främmande trädslag. 

A. B.  Tillväxt- och gallringsytor TORES » > FILER 3.8 >» 

Summa uppskattningsytor årl. 41.3 

III C och IV. Skogsodlingsförsök med div. 

trädslag och å ljunghedar 108 ytor revid. vart 5:te år '.' årl. 21.6 ytor. 

NERE RIOVEn1EeT SYLT) usa ssd ds erna sr ee 550 » » AEG EE ON 0 1 (0). 

MEESE örsök (för Daturls föryngring” dos sesess 34 >» FSA TOA FANS 

VII. Skogsodlingar i olika förband............ 42 >» » FE ENOJLER, a ERE 

NUTSEISadder vid olika sarstider.........sws.s. est 18 > > | Varjerarn ta OTO, a 

FX SkögsodlfaravdikadermossAr s.u.srsgse.s 25067 » No Se 5 » 

X. Skogsodlingsmetoder och gödslingsför- 

JELE 2 mr esse BÅT SS ER Mr SNR VIE EAT 12 » > LR STL AGN AD. 2.4 » 

Summa plantavdelningar ärl. 163.6 

Med revision av 41 ytor:årligen äro — efter beräkning att en yta krä- 

ver 3 dagar, då samtidigt två tjänstemän från anstalten utföra arbetet 

— anstaltens assistent och de båda skogsbiträdena upptagna vardera 70 

dagar och föreståndaren 35 dagar. Dennes övriga tid upptages av att 

tillse det arbetslag, i vilket han ej själv deltager samt av besök å andra 

ytor eller rekognosceringar för nya sådana. Särskilt proveniensytorna 

och försöksodlingarna å mossarna tarva tillsyn av föreståndaren eller 

assistenten genom besök åtminstone vart annat år, även om mera tids- 

krävande revisioner kunna inskränkas till vart s5:te år. 
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Av planteringsavdelningarna beräknas 4 avdelningar kunna medhinnas 

för varje man från avdelningen. Revisionen av dessa arbeten kräver 

sålunda 3 veckor för assistenten och de båda skogsbiträdena. För re- 

visionsarbetena är sålunda den nuvarande personalen upptagen 88 dagar. 

Som de tillgängliga medlen för resor medgiva assistenten och skogsbi- 

trädena att utföra fältarbeten i högst 115 dagar och föreståndaren i cirka 

90 dagar, återstår för anläggning av nya ytor omkring 25 arbetsdagar 

för dem vardera. Som nya försöksytor kräva större tid än revisioner, 

kunna sålunda under den kommande treårsperioden blott omkring 10 

nya ytor per år hinna utläggas. 

Inarbetet för själva uträkningen av uppskattningsytorna kräver i me- 

deltal 6—7 arbetsdagar, därest provstammarna äro förut uträknade. Dessa 

utlämnas vanligen som ackordsarbeten till tillfälliga biträden, medan prov- 

ytornas uträkning sedan i huvudsak utföres av skogsbiträdena. Med 160 

effektiva arbetsdagar, när fältarbeten och semester frånräknats, hinner 

varje skogsbiträde sålunda uträkna omkring 25 ytor per år, båda till- 

sammans 30 ytor. Sålunda kunna möjligen av de årligen återkommande 

revisionerna 41 st. samt 10 st. nya ytor medhinnas per år, sedan nu 

befintlig balans hunnit undanarbetas. I denna kalkyl är dock ingen tid 

upptagen för kontrollräkning och ej heller inräknat det betydande räkne- 

arbete, som tillkommer, när provytsarbetet skall samarbetas för publi- 

cering. Därvid kräves nämligen mycken mekanisk räknehjälp. Såval 

härför som för att få kontrollräkning utförd för alla ytorna behövde an- 

ställas ytterligare arbetskrafter, nämligen dels tvänne räknebiträden, 

samt dels anslag för provstammars uträknande som ackord. 

Den lämnade tidsutredningen avser endast vad som under normala 

förhållanden mest kan medhinnas. Den visar också, att med det nu- 

varande anslaget och de nu tillgängliga arbetskrafterna kan avdel- 

ningens arbetsprogram endast obetydligt utvidgas för den kommande 

treårsperioden. Emellertid behöva ytterligare nya uppskattningsytor an- 

läggas i gran-, barrbland- och björkskogar, och föryngringsspörsmålet 

tarvar ytterligare försöksfält i olika trakter av landet. I efterföljande för- 

slag har jag därför måst iakttaga största möjliga begränsning i nu på- 

gående arbetsuppgifter eller beträffande upptagande av nya sådana. 

De olika programfrågorna upptagas i samma följd som i senaste tre- 

årsberättelsen (se Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt h. 9, 1912, 

Skil, IA 
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I. Försöksytor för gallringar och liushuggningar. 

I de föregående tre-årsredogörelserna ha till denna grupp av under- 

sökningar endast förts hela serier av gallringsförsök, där den använda 

gallringsmetoden å en avdelning varit avsedd att direkt jämföras med an- 

nan yta i samma serie, vilken gallrats annorlunda. De enstaka ytorna, 

som alla förut endast svagt låggallrats, ha tidigare förts under efterföljande 

huvudrubrik. Sedan dessa emellertid nu omförts till olika starka gallringar, 

erbjuda även de betydande intresse från gallringssynpunkt, varför de i 

denna berättelse komma att behandlas under detta kapitel. Till de i 

följande kapitel omnämnda tillväxtytorna föras nu endast sådana upp- 

skattningsytor, med vilka ej företagits någon direkt skogsvårdande åt- 

gärd. — Som av tabell 1 framgår finnas f. n. 211 gallringsytor å en 

areal av 97.09 hektar. Endast 4 stycken av de tidigare utlagda gall- 

ringsytorna ha ännu ej hunnit revideras och omföras till en starkare 

gallringsgrad. De olika gallringsgraderna äro f. n. representerade i föl- 

jande utsträckning. 

jämförelse RenSnings- Svag låg- Stark lag- Extra stark Ljus- Kron- Fri- 

I ytor gallring — gallring = gallring låggallr. huggning gallring gallring 

all 6 3 2 67 7 8 9 2 

Gran 3 2 4 19 I — 20 — 

Barrblandskog I I = = -= 8 5 

Björk 2 — 3 IG — 4 2 -—- 

Ek — — — -- — — I — 

Bok — — — — — -- I — 

Al -— — —- 2 - > — T — 

14 6 19 98 oj 12 51 7 

Under tre-årsperioden har antalet ytor med stark gallring eller krongallring 

ökats. Som jag redan i förra treårsberättelsen framhöll, är det synner- 

ligen önskvärt, att försök göras med särskilt starka gallringar. Det be- 

stämdes också i det av K. Domänstyrelsen senast fastställda arbetsprogram- 

met, att gallringsytorna skulle, där så ske kan, kompletteras med en ännu 

starkare gallringsgrad. De under perioden reviderade gallringsserierna 

ha ej kunnat utfyllas med ytterligare någon avdelning, då de varit så 

belägna, att intill desamma ej funnits bestånd av likartad beskaffenhet. 

En och annan redan befintlig yta har emellertid omförts vid förnyad re- 

vision till sådan extra stark gallring och så kan fortfarande ske, då så 

befinnes lämpligt. Om undersökning av markbetäckningens förändring 
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i sålunda särskilt starkt gallrade försöksytor finnes redogjort i natur- 

vetenskapliga avdelningens berättelse. 

I förra treårsberättelsen framhöll jag, att erfarenheterna vid revisio- 

nerna av gallringsytorna ådagalagt, att det förut använda sättet att 

fälla ett antal provstammar ej gav tillräckligt noggranna resultat. Fel- 

källan vid användande av olika provstammar för skilda uppskattningar 

kan bli ganska avsevärd. Det blir därför nödvändigt att söka använda 

sig av stående provstammar. Det av CAJANUS uppfunna spegelinstru- 

mentet har emellertid ej visat sig kunna användas för grenrika träd eller 

i alltför täta bestånd, och avläsningarna med detsamma kunna ej heller 

göras tillräckligt skarpa. Jag har därför låtit förfärdiga särskilt lätta 

stegar av ask med steg av bambu. Det blir emellertid ganska tidsödande 

att på så sätt uppmäta de stående träden. Dessutom räcka ej avdel- 

ningens expensmedel till för de betydande fraktkostnader, som dessa 

stegar kräva vid transport långa sträckor landsväg i Norrland. Ofta äro 

också ytorna så belägna, att väg ej finnes till dem. Det blir då all- 

deles för dyrbart att låta bära upp stegarna i avlägsna skogstrakter. 

Jag har därför för uppskattningen av mera avlägset liggande ytor nöd- 

gats f. n. överge tanken på stående provstammar och återga till fällande 

av nya provstammar vid revisionerna även med risk att provytorna ej 

kunna tillräckligt skarpt uppskattas. I viss mån kunna emellertid prov- 

stammarna bättre utväljas, sedan de uttagas ej endast med hänsyn till 

olika dimensioner utan även efter skilda £ronskikt. Kronskiktens ku- 

bikmassa uträknas numera var för sig, varvid också deras medelhöjd, 

medeldiameter m. m. beräknas. Härigenom vinnas betydande fördelar. 

Man erhåller en mera ingaende kännedom om bestånden och väx- 

lingarna inom desamma. Vidare blir det helt säkert fördelaktigare att 

kunna bonitera bestånden, ej som hittills efter medelhöjden, utan efter 

ett visst kronskikts (helst det förstas) medelhöjd. Gallringens beskaf- 

fenhet kommer nämligen ej att nämnvärt förändra ett visst skikts me- 

delhöjd. Utgår man däremot från hela beståndets medelhöjd, få givet- 

vis krongallrade bestånd en lägre växtlighetsgrad än låggallrade av 

samma beskaffenhet, vilket ju är orimligt. — Vidare sektioneras nu- 

mera allt utgallrat virke. Härigenom blir åtminstone den utgallrade virkes- 

massan riktigt bestämd. De utgallrade träden äro också mer eller mindre 

onormala och kunna åtminstone ej kuberas efter det kvarvarande bestån- 

dets höjd och formtalskurvor. 

Slutligen kan omnämnas, att en utredning igångsatts för att pröva, 

om den av JONSON framlagda taxeringsmetoden av stående träd even- 

tuellt kan användas vid provstammarnas uppskattning. 
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Då emellertid alla dessa gallringsytor kräva betydande tid och kost- 

nader, torde böra diskuteras, vad man tänker sig nå genom detta ar- 

bete, och i vad mån det ytterligare behöver utvidgas för att fylla sitt 

ändamål. 

Slutmålet med de olika gallringsserierna vore att direkt jämföra skilda 

metoder eller med olika styrka utjörda gallringar. Emellertid har det 

visat sig, att marken växlar högst avsevärt på små områden eller ock är 

beständstätheten från början olika. Det är därigenom ytterst svårt att 

erhålla flera fullt jämförbara avdelningar, när man givetvis vill ha dem 

av någorlunda storlek, 20—-25 ar. Det är egentligen endast i synnerligen 

vällyckade skogsodlingar — såsom granplanteringarna i södra delarna av 

landet — som jämförbara avdelningar tämligen lätt kunna erhållas. 

I många fall kan man emellertid använda enskilda försöksytor, som 

blott bestå av en avdelning, för att komma problemet inpå livet. Här- 

vid böra dock ytorna underkastas ett mera ingående studium. Så sker 

ock genom att uppskattningstalen uträknas skiktvis och genom att träden 

beskrivas noga, i det de hänföras till vissa trädklasser. Man får på så 

sätt en fullt nöjaktig bild av bestånden och av de åtgärder, som vid- 

tagits med desamma. 

Resultaten från gallringsytorna böra vidare kunna samarbetas till till 

växtöversikter för smärre områden av landet eller för utarbetandet av 

s. k. erfarenhetstabeller för landet i dess helhet eller för större zoner av 

detsamma. Härvid mötes man likväl av betydande svårigheter, emedan 

en någorlunda tillförlitlig erfarenhetstabell först kan upprättas, sedan 

ytorna underkastats ett flertal revisioner, åtminstone 3—4. En utjämning 

av resultaten från de olika revisionerna är nämligen önskvärd, då man 

måste erkänna, att våra uppskattningsmetoder ej äro tillräckligt skarpa. 

När det gäller orörda eller svagt låggallrade bestånd kan visserligen en 

sammanställning lättare ske av endast en gång uppskattade bestånd under 

antagande av att utgallrade stammar och genom självgallring utfallna träd 

tillhöra de minsta dimensionerna. Men när det gäller de starka gallring- 

arna, eller vi komma in på krongallringarna och de mera fria gallrings- 

formerna, har man ej någon sådan stödjepunkt vid jämförelse mellan be- 

stånd av olika åldrar. Då måste man lita till erfarenheten från bestånd, 

som skötts och bokförts under en längre tid. 

Härmed anser jag mig visat, att sammanställningar av försöksanstaltens 

provytsmaterial ej på länge ännu kunna publiceras och i varje fall ej 

under den kommande treårsperioden. Gallringsserier, som reviderats ett 

par tre gånger kunna dock möjligen publiceras som exempel, i de fall, 

då de erbjuda något allmännare intresse. Hittills har dock endast en av 
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försöksanstaltens gallringsserier (n:o 3 I—IV i Lycksele) blivit reviderad 

2:ne gånger, men den erbjuder rätt svårjämförliga avdelningar. 

Gallringsytorna komma vidare att bli ett gott material för uppställande 

av växtlighetsgrader. Ändamålet med dessa är ju att urskilja de olika 

beståndens tillväxtförmåga. Sedan man genom provytsmaterialet fått en 

kännedom om dennas växlingar inom landet, kan man bestämma sig för 

ett lämpligt antal växtlighetsgrader. När det sedan gäller att vid det 

praktiska skogsindelningsarbetet urskilja dessa grader, kan givetvis pro- 

duktionen ej direkt bedömas, utan det gäller att erhålla någon lämplig 

lätt uppskattbar faktor för dess uppskattande. Härför har hittills föreslagits 

dels markvegetationens beskaffenhet för markens bonitet och dels medel 

höjden för beståndets växtlighet. Att den förra sannolikt ej kan giva till- 

räckligt skarpa utslag visas i efterföljande berättelse från den Naturveten- 

skapliga avdelningen. Medelhöjden är ej heller vidare användbar — frånsett 

att den är rätt besvärlig att i en hast uppskatta — då bestånden alltmera 

börja skötas efter krongallringsprincipen. — En förbättring härutinnan 

nås, som jag redan förut antytt i denna berättelse, genom att använda 

första kronskiktets medelhöjd. Allt eftersom anstaltens gallringsytor revi- 

deras, bli de också, som nämnt, uträknade per kronskikt, och de rena 

tillväxtytorna (se nästa kapitel) uppsökas också vid tillfälle, klassificeras 

och omräknas, där så ske kan. 

Slutligen skola dessa ytor lämna material för att beräkna för olika 

slag av skogar lämpliga omloppstider i skilda delar av landet, vilket 

blivit en av försöksanstaltens huvuduppgifter enligt I $i senaste instruk- 

tionen för skogsförsöksanstalten. 

Som jag sålunda visat, är det ett flertal betydelsefulla uppgifter, som 

skola lösas genom detta provytsmaterial; men endast framtiden kan 

få dem nöjaktigt besvarade. Dessa gallringsytor böra sålunda fort- 

farande utgöra en av huvudpunkterna på skogsavdelningens program. 

Det är också att hoppas, att de bättre skola fylla sitt ändamål, när de 

undersökas mera i detalj, varigenom de lämna mera ingående upplys- 

ningar om skogarna än vad de rena uppskattningssiffrorna allenast kunna 

giva. 

Det nu befintliga provytsmaterialet är emellertid ej tillräckligt för be- 

dömandet av alla de frågor, varför det är avsett. För södra och mel- 

lersta delarna av landet är det fylligare än för norra, därigenom att syd- 

svenska skogskommittén bekostat utläggande därstädes av ett 30-tal ytor. 

Men å andra sidan äro skogsförhållandena där mera växlande än i Norr- 

land och flera växtlighetsgrader förekomma i södra Sverige. Härigenom 

kräves ett relativt större provytsmaterial för södra delarna av landet. 
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Vad då först fallskogarna beträffar, kan det befintliga provytsmaterialet 

anses vara tillräckligt med undantag av de lägsta växtlighetsgraderna 

(MAASS” 0.2 och en eventuellt befintlig lägre bonitet än denna). Att dessa 

låga boniteter hittills äro svagt representerade i provytsmaterialet beror 

säkerligen bl. a. på, att skogsbestånden å de svaga markerna vanligen 

ställa sig glesa och därigenom ej förefalla »normala». De ratas därför 

lätt vid provytsutläggningen. En komplettering av ett eller annat 10- 

tal ytor med svag bonitet är emellertid nödvändig. 

För granskogarna torde man också få nöja sig med det provytsmate- 

rial, som finnes inom södra delarna av landet med allenast en komplet: 

tering av ett 10-tal ytor i de sämre boniteterna. Härjämte behöves ett 

avsevärt antal granytor i Norrland. 

PBjörkskogarna kunna anses vara tillräckligt representerade genom de 

utlagda ytorna inom södra och mellersta delarna av landet. Ett tiotal 

norrländska ytor äro behövliga för att fullständiga materialet. 

Av övriga rena lövskogsbestånd bildas de flesta av boken. Denna finnes 

emellertid inom så begränsat område av landet, att jag nu ej anser lämp- 

ligt förorda, att gallringsförsök utföras i dessa skogar. Försöksanstalten 

har f. n. en gallringsyta i bokskog å Omberg, som den jämlikt 2 $, 

mom. 4 av instruktionen övertagit av Ombergs skogsskola, då man trodde, 

att denna helt skulle upphöra. 

Av vida större intresse vore däremot, om någon uppmärksamhet kunde 

ägnas åt ekens växt i landet. Avdelningens nuvarande arbetskrafter och 

anslag göra emellertid, att jag anser, att — endast då i samband med andra 

undersökningar — något lämpligt ekbestånd påträffas, som just är avsett att 

gallras, bör försöksanstalten däri utlägga en yta, innan skogspersonalen 

genomgallrat beståndet. På så sätt har också en intressant ekyta på 

Omberg tillkommit. Den har där särskilt värde till jämförelse med gran- 

kulturerna, mot vilkas framtid man med hänsyn till rotrötans härjningar 

måste ställa sig mycket skeptisk. 

Just i dessa dagar har genom krigets återverkan på industrien upp- 

märksamheten blivit riktad på den annars föga uppskattade inhemska 

aspen. Det torde därför vara lämpligt, att försöksanstalten utlägger ett 

fåtal ytor i aspbestånd som exempel på aspens produktion. Några för- 

söksytor i aspbestånd lära f. ö. ej finnas anlagda av någon annan for- 

söksanstalt i Europa. Särskilt lämpliga bestånd härför finnas i skogar, 

tillhöriga en av styrelsens ledamöter, överjägmästaren C. G. BARTHEL- 

SON, och tror jag mig veta, att han gärna medgiver några provytors 

anläggande i dessa. 

Vid senaste 3-arsmöte framhölls vikten av, att de i vårt land så vanliga 

barrblandskogarna undersöktes av anstalten, och i det av K. Domänsty- 
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relsen fastställda arbetsprogrammet föreskrevs med anledning härav, att 

anstalten borde såsom en förberedelse till barrblandskogarnas undersök- 

ning ägna uppmärksamhet åt frågan, huru en för praktiskt behov läm- 

pad undersökning av desamma kan företagas, samt till nästa 3-årsmöte 

framlägga förslag i detta avseende. För att dessförinnan få någon känne- 

dom om barrblandskogen och erfarenhet om det större räknearbete, som 

dessa ytor medföra, ha å Skagersholm anlagts 3:ne försöksytor, från 

vilka resultaten publicerats". Härjämte ha några barrblandskogsytor till- 

kommit, bekostade av sydsvenska skogskommittén. Gallringsytornas i 

rena bestånd uppgifter ha ovan sammanfattats i fyra punkter. Barrbland- 

bestånden komma att giva värdefullt material för belysande av åtmin- 

stone 3 av dessa. Däremot är jag ytterst tveksam, huruvida utarbetande 

av erfarenhetstabeller för barrblandskogen är eftersträvansvärt. De kom- 

ma nämligen säkerligen att kräva alltför mycken tid och kostnader. I 

varje fall kan lämpligen ej nu ytor börja utläggas med tanke härpå. 

Däremot bli barrblandskogsytorna av intresse för jämförelse mellan de 

olika trädslagens utveckling i blandskogsbestånd vid olika starka gall- 

ringar. Av betydelse vore också en jämförelse mellan rena och blandade 

bestånd och böra, där så ske kan, ytor även utläggas med tanke härpå. 

Givetvis bli dock försöksytorna i barrblandbestånd ganska tidskrävande. 

Man kan beräkna, att det kräver fullt ut den dubbla tiden att be- 

handla och uträkna en blandskogsyta av två trädslag mot en yta i rent 

bestånd. I den mån anslagen räcka till, föreslås, att lämpliga bland- 

skogsytor utläggas och gallras samt ingående studeras ur de synpunk- 

ter, som ovan framhållits. 

När nu i år en särskild entomolog kommer att anställas vid försöks- 

anstalten, bör i samband med gallringsundersökningarna upptagas ingående 

studier över barkborrarna och märgborren. I synnerhet den sistnämnda 

synes alltmer bliva vår farligaste skadeinsekt och följer i viss mån gall- 

ringarna, vilket särskilt visat sig å försöksytori västra Sverige. Det gäl- 

ler att definitivt avgöra, huru gallringsvirket bör behandlas, för att man 

skall kunna förebygga märgborrens härjningar. 

2. Tillväxtytor. 

Som redan förut blivit nämnt i denna berättelse, sammanfattas under 

denna rubrik sådana provytor, med vilka i regel ej vidtagits några skogs- 

vårdsåtgärder. Flertalet härunder förda ytor äro därför tillfälliga. De 

ha vanligen uppskattats endast en gång, för att giva exempel på pro- 

! GUNNAR SCHOTTE: Trenne gallringsytor å Skagersholms kronopark. Ett bidrag till 

kännedomen om barrblandskogen. Medd. från statens skogsförsöksanstalt. H. 10. 
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duktionen i vissa bestånd. F. n. är i provytsliggaren förda ett 40-tal 

ytor under denna rubrik, varav endast 10 st. fasta. 

FRESTAS ar da 4 dos bade AAGE 6 ytor 

LE jig ESR a (6 (a bre mA sm AA ANP SE AN AR NE AR AS a 

INfOSSEilfR SERLSKOPGT torsestasadl ur sse anden yr ITA tallytor. 

NfOSSPIlESK PTSnSKOPAR os desa re scar re des ie rr 4 ytor 

LÖFTEN NET Dt Es 6 >» 

(EXT ET SE TE RA ae a RASA SR TT a säd dd 2053 

FÖrSUmMmpade eranskOpPäak v....su.cssch os sne 3 >» :I5 granytor. 

Mossnikan bart blandskopar? «.;.... css. seck dess 2 ytor 

(ÖrtnUe fallbjörkskog! «scots ss ess SM I yta. 

FER TAS DISK O Dyra EG a (fo Se ja ov des vn INR 

KESO An a Rn a a a as ee säs ss NE 4 ytor. 

BOKSKOE  R rf a a ku asatro DIE 

Summa 43 ytor. 

Dessa ytor ha tillkommit dels på begäran av tre-årsmötet 1909, vad 

beträffar ek och bok, dels utgjort material till försöksanstaltens utställ- 

ningar för belysande av de äldre beståndens beskaffenhet i olika skogs- 

samhällen. De ha även varit avsedda som illustrationsmaterial till den 

redogörelse för de svenska skogssamhällena, vilken skulle gemensamt ut- 

arbetas av de båda avdelningarnas föreståndare. 

Då i samband med andra undersökningar bestånd av särskilt intresse 

påträffas, bör fortfarande en och annan tillfällig yta kunna uppskattas, 

kartläggas och beskrivas; isynnerhet bör detta gälla bestånd, som äro 

avsedda att snart avverkas av skogsförvaltningen. 

3. Försök för erhållande av naturlig föryngring. 

Programmet i denna fråga löd för den gångna treårsperioden på föl- 

jande sätt: »Föryngringsfrågan studeras, varvid äldre markberednings- 

atgärder i Norrland fortfarande undersökas. Där så är lämpligt och hin- 

der i övrigt därför icke möta, böra dessa undersökningar utföras i sam- 

arbete med revirpersonalen. Föryngringshuggningar medelst blädning, 

särskilt efter Wagners metod, utföras å härför lämplig skog.» 

I samband med andra undersökningar studerade assistenten under åren 

1911—1913 de resultat, som vunnits vid de markberednings- och för- 

yngringsförsök, som under 1880- och go-talen anordnades av skogsper- 

sonalen på flera av de norra reviren. Dessa undersökningar kunde emel- 

lertid ej bliva så givande på grund av den nästan genomgående bristen 

på tillräckligt noggranna uppgifter om försöksplatsens förutvarande be- 

skaffenhet och behandling och om detaljer i arbetets utförande m. m. 

Erfarenheterna från dessa försök ha av jägmästare WIBECK framlagts i 

50. Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915. 
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en utförlig redogörelse." De synas givit vid handen, dels att avsvedda 

trakthyggen t. o. m. av mycket betydande storlek i icke alltför hedar- 

tad, ännu fröbar tallskog i likhet med vissa brandfält kunnat få en själv- 

sådd, vartill man aldrig finner motsvarighet på blädningstrakterna, dels 

att vissa försumpade granmarker tämligen lätt kunna omföras till en 

annan och bättre beståndstyp. 

De år 1906 anlagda hyggena (försöksytorna n:r 7, 8 och 38) av olika 

storlek i granskog å Oxböle kronopark och Säters kronopark ha ännu 

ej lämnat några resultat. De å sistnämnda kronopark upptagna hygges- 

ytorna ha enl. meddelande förra året från överjägmästaren i mellersta 

Norrlands distrikt varit tillhåll för beteskreatur, varföre han föreslagit 

ytornas inhägnande. Från försöksändamål kan det emellertid vara tvi- 

velaktigt om dylika ytor böra inhägnas, då beteskreaturens roll ej här 

framträder så avgjort skadligt som vid sådd eller plantering. Eventuellt 

kan man ju låta inhhägna vissa ytor, medan andra, såsom vanligen är 

nödvändigt i praktiken, få vara ohägnade. De å Säters kronopark an- 

lagda ytorna ha sålunda varit avsedda att visa återväxtens uppkomst 

utan hägnad. 

För prövning av den Wagnerska blädningsmetoden har anlagts en större 

försöksyta i det Aktiebolaget Alkwettern tillhöriga Lanforsbeståndet, som 

till en areal av omkring 20 hektar reserverats för skogsförsöksanstaltens 

räkning. Under sistlidna höst har detta område genomgåtts med gallring, 

varjämte 6 serier kantblädningshyggen anlagts med en areal av tillsam- 

mans 2.47 hektar såsom närmare framgår av fig: 1. Detta: välbekanta 

bestånd är för dessa undersökningar synnerligen lämpligt, och naturen 

har redan i beståndets nordkant åstadkommit en utmärkt vacker återväxt, 

vars motstycke man får leta efter såväl i vårt land som i WAGNERS 

hemland. Ytterligare ett par större försöksfält bör kunna under närmaste 

treårsperioden anläggas för prövande av denna blädningsform. Ett lämp- 

ligt område härför har jag funnit å Skarhults kronopark i Skåne, där ett 

skifte torde kunna reserveras härför. Vidare föreslås, att i Jämtland 

anlägges ett större försöksområde för samma ändamål. 

I detta sammanhang får jag också föreslå, att föryngringstrakter i olika 

delar av landet studeras med hänsyn till föryngringens benägenhet att 

komma upp å olika väderstreck av hyggen eller blädningsluckor. -En 

sådan undersökning, sammanställd med meteorologiska förhållanden, skulle 

kunna lämna anvisningar om lämpligaste hyggesriktningen. Som bekant 

har WAGNER” genom sådana iakttagelser ansett sig kunna generellt för- 

! EDVARD WIBECK : Om självsådd och skogsodling i övre Norrland. Medd. fr. statens 

skogsförsöksanstalt. H. 10, 1913. 

?C. WAGNER: Die Grundlagen der räumlichen Ordnung im Walde Tiibingen 1907. 
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orda en avverkningsriktning från norr till söder. Av hittills mera ytligt 

gjorda observationer har jag funnit, att även hos oss norrkanten av för- 

yngringstrakterna lättast besås i vissa delar av landet, åtminstone de 

västra och södra. I östra delarna av landet, där nederbörden vanligen 

kommer med östanvinden, kan man däremot tänka sig, att östra kanten 

av bestånden ej är så ogynnsam för föryngring som annorstädes. I Norr- 

land är det ej alldeles osannolikt, att den för föryngringen i regel svåra 

sydkanten där skall under vissa förhållanden vara gynnsam för återväxten 

genom sin högre värmegrad, vilken på en del ställen i Norrland kanske 

är behövlig för föryngringen. I sådana fall skulle avverkningsriktningen 

bli motsatt den, som WAGNER förordat. I samband med dessa under- 

sökningar bör uppmärksamheten riktas på de olika hyggeskanternas frö- 

producerande förmåga, vilket även har betydelse för riktningen av för- 

yngringstrakterna. 

Som anstalten nu erhållit anslag för inköp av markberedningsmaskiner, 

torde även ett eller annat markberedningsförsök kunna komma till utfö- 

rande i Norrland. 

Slutligen får jag föreslå, att föryngringsfrågan i skyddsskogarna särskilt 

upptages till behandling, vilket förslag här nedan närmare motiveras i 

särskilt kapitel. 

De av skolföreståndaren, jägmästare HJ. SYLVÉN i förra treårsberät- 

telsen omnämnda föryngringsförsöken å torrlagd myr ha av honom revi- 

derats våren 1913 och har han lovat att under närmaste framtid lämna 

en mera ingående redogörelse för de hittills vunna resultaten. 

4. Undersökning av sydvästra Sveriges ljunghedar. 

Utredning rörande de sydsvenska ljunghedarna, deras utbredning och 

beskaffenhet samt lämplighet för olika trädslag har under treårspe- 

rioden varit föremål för ingående behandling. Genom särskilt extra an- 

slag från staten å 8,100 kr., genom bidrag från sydvästra Sveriges skogs- 

sällskap samt Göteborgs och Bohusläns skogsvårdsstyrelse och även i 

någon mån genom anlitande av avdelningens egna expensmedel ha be- 

fintliga ljunghedar utlagts å generalstabens kartblad. På grund av för- 

biseende återstår en socken i Kristianstads län, vilken kommer att under- 

sökas innevarande sommar. Ljunghedarnas areal i skilda län framgår av 

efterföljande tabell 2 (efter en förberedande överslagsberäkning). 

Vid ljunghedarnas beskrivning för varje socken har skilts på lavrik, 

ren, mossrik, enrik och försumpad ljunghed, varigenom man får en före- 

ställning om förekomsten av dessa för skogsodlingen så viktiga typer. 

De av skogsavdelningen själv anlagda försökskulturerna å ljungmarker 

omfatta följande trädslag: 
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Björk i (Masurbjörk) Asea 4 

OR fa af feels slot jeg tla De oe le tio ela jo le dale flere el See 3 

EkU(Stj AlKCR asfalt slsjeteis jön sell SS r 7 

> NI(APUVEK)B ANGES bef ellen se ie sena ERE 4 

OTRS NE rf GIS casa fela ra SSA olet SEA Safe) Ane 5 

TJ OUD LAS ELAN enas a el sebbe ende s är ejöjefeyskejörsga less reers 6 

SILVEES KADLNEE spö us Bl olet soja ler. Lrlers S ala j lör eje Lå ASA STA eje 5 

PYyrenelskiNbere tall Sosse SRS SN eNSNaN 2 

Vanlig DYR eek slets kn) Jes bs el sor SES erste) 5 44 avdelningar. 

Dessa ytor ha under treårsperioden reviderats. Härjämte ha anlagts 

några ytor i skogsodlade bestånd för att studera dessas utveckling. In- 

nan en redogörelse för bl. a. skogsodlingarna på ljungmarkerna kan ske, 

böra ytterligare några skogsodlingar därstädes underkastas sådan inga- 

ende undersökning. Sedan bör under den kommande treårsperioden ut- 

arbetas en redogörelse för ljunghedarnas utbredning och betingelserna 

för deras användning i skogskulturens tjänst. De markbiologiska för- 

hållandena komma härvid att i särskilda kapitel behandlas av den natur- 

vetenskapliga avdelningen. 

5. Skogsodlingsförsök med tall och gran i olika förband. 

At denna fråga har under den gångna treårsperioden ej kunnat ägnas 

någon uppmärksamhet. 

De nu befintliga försöken omfatta följande antal avdelningar: 

Förband .0:75>< O.75.m. fXImMm  I25X I.25m. I.50X L50om. 1:75 Xx 175 m: 200200m505PESm: 

Antal ytor 2 10 5 9 3 10 3 

Under den kommande treårsperioden torde ej några försök i denna 

fråga medhinnas, hur önskvärt det än vore, att flera sådana kulturer an- 

lades i Norrland, där det gäller att prova de vida förbanden på 2—3 

meter. Möjligen kunna sådana genom samarbete med revirpersonalen 

komma till stånd. Några av de anlagda ytorna böra under kommande 

tre-årsperiod revideras, särskilt de å Granviks kronopark belägna. Sist- 

nämnda försöksyta, vars halva antal avdelningar äro planterade och de 

övriga besådda, kommer dessutom att giva en god jämförelse mellan sådd och 

plantering. Ett par fält för dylik jämförelse i Norrland vore av stort 

intresse, men jag fruktar att deras anläggande ej kan medhinnas under 

kommande treårsperiod. 

6. Utredning om lämpligheten av att i landets skogar uppdraga 

främmande trädslag. 

Enligt treårsprogrammet skulle denna fråga utredas vidare, varvid sär- 

skilt lärkträdens utvecklingsmöjligheter och tillväxtförhållanden borde 
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undersökas. I sådant syfte har anlagts 7 uppskattningsytor i sibiriska 

lärkbestånd och 10 gallringsytor antingen i rena bestånd av europeisk 

lärk eller i blandbestånd av denna och tall, gran eller björk. Härvid ha 

erhållits jämförelsepunkter mellan lärkträdens utveckling och de vanliga 

inhemska trädslagen. Denna jämförelse har i flera avseenden utfallit till 

lärkens fördel, och försöksytorna belysa på ett slående sätt fördelen med 

blandade bestånd, där lärk ingår. Ytterligare ett tiotal ytor kan anläggas 

enligt inhämtade upplysningar av skogspersonalen. Så snart dessa un- 

dersökts, kommer en avhandling att publiceras om lärkträdens betydelse 

för vårt skogsbruk. Närmast torde sedan skogsavdelningen böra ägna 

någon uppmärksamhet åt silvergranens växt i vårt land — anstalten har 

redan två försöksytor i äldre bestånd av silvergran — men härtill blir 

ej någon tid över under närmaste treårsperiod. 

Vidare finnas utförda smärre planteringsförsök med främmande träd- 

slag, däribland en försöksplantering a Ollestads kronopark av plantma- 

terial, som sänts till anstalten av Deutsche dendrologische Gesellschaft 

med begäran att det skulle försökas i vårt land. Denna försöksplante- 

ring har med anledning härav bekostats av K. Domänstyrelsen. 

Försökskulturerna med främmande skogsträd omfatta följande trädslag: 

EAGLES ODES mal vc sa IT ävä. Lärig (OCCrdeNR TAS... AKAN AER LPVUS SJERLIS Vs frn I avd. 

PECEERAlA =, så vc nr SRS IN Pieea AlOöcktana len ERS »' montana v. gallica 10. » 

» Ssachalinensis ... 2 >» PÅ NISKA sd 20 » montana wv. ger- 

 MMÖVUCALA ii. as AN bs OMLENLALS, sdsnnsoke LÄG» PERNICA mutan 9 >» 

ART Ae SAR ASSR Too oo Pinus banNRSiANA oss 3 » Pseudotzuga Douglasii 6 » 

Någon utvidgning av dessa försök under närmaste treårsperioden ifrå- 

gasättes ej. 

7. Undersökning om tyska granens användbarhet i Sverige. 

För att kunna uppdraga granbestånd av känd utländsk hemort har 

utsätts frö från 5 olika platser i Tyskland dels i försöksanstaltens plant- 

skola och dels i plantskolorna vid Ollestad. Det senare plantmaterialet 

är synnerligen stort, och vore det av värde, om Domänstyrelsen ville an- 

vända detsamma vid vårens kulturer, under villkor att pålar utsättas i 

kanterna av planteringsfälten, så att de framdeles kunna återfinnas. Med 

anstaltens eget plantmaterial vore meningen anlägga ett par försöksplan- 

teringar i mellersta delarna av landet och en i Norrland. 

8. Undersökningar om barrträdsfröet. 

Beträffande barrträdsfröet har avdelningen under den gångna perioden 

huvudsakligen sysslat med den s. k. proveniensfrågan. Under åren 8 Ve |) 8 
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1911—1912 anlades å 13 olika platser i Norrland planteringsfält, a vilka 

utsattes tallplantor, som uppdragits av frö från olika delar av landet. 

Dessa betydande proveniensförsök omfatta 223 olika avdelningar med 

en sammanlagd areal av 15.78 hektar. Ytorna ha sedan hjälpplan- 

terats, och ett första resultat från dem är omnämnt i E. WIBECKS upp- 

sats >»Om självsådd och skogsodling i övre Norrland». En del av dessa 

fält har under sistlidne sommar genomgatts, varvid varje planta utmärkts 

med en pinne, så att de lätt kunna skiljas från eventuellt uppkommande 

självsådd. | 

De av jägmästare MAASS år 1905 anlagda försökssådderna med olika 

antal frö pr ruta ha också intresse från provenienssynpunkt, då vid dessa 

försök användes frö från olika svenska landskap. De bestå av 7 serier 

om 191 avd. (en serie om 29 avdelningar dock sedermera nedlagd) med 

en areal av 6.65 hektar. Dessa försök torde böra revideras under peri- 

oden, då de kunna lämna dels ett mera slutgiltigt resultat om frömäng- 

den, dels bidrag till proveniensfrågan. 

Vidare har försöksanstalten proveniensytor ä 9 andra platser med 835 

avdelningar om 2.17 hektar. Å dessa är tall uppdragen dels från svensk, 

dels från utländsk hemort. Det hittills uppnådda resultatet från flertalet 

av dessa ytor har undertecknad nyligen publicerat.! 

Rörande proveniensytor för granen hänvisas till förslaget under mom. 

7 samt beträffande fjällskogarna till mom. 10. 

För att utreda det norrländska skogsfröets markgroningsprocent och 

detta frös eftergroning i marken ha år 1912 anlagts 4 försöksserier med 

10 avdelningar vardera om tillsammans 0.so hektar. Dessa såddförsök 

ha årligen reviderats. Under den kommande treårsperioden kunna resul- 

taten härifrån offentliggöras. Ytorna komma sedan att bevaras för pro- 

veniensstudier. 

När nu skogsförsöksanstalten snart erhåller egen institutionsbyggnad 

med klängstuga och plantskolor i arbetslokalernas omedelbara närhet, 

kunna vissa undersökningar utföras, som förut ej varit möjliga. Rika 

fröår äro att vänta för granen vintern 1915—1916 och för tallen 1916— 

1917. Därför får jag föreslå, att vissa fröundersökningar företagas un- 

der de närmaste åren. Först torde då böra upptagas den av skogsvårds- 

styrelsernas möte 1911 begärda utredningen angående tidens för kott- 

insamlingen inflytande på fröets grobarhet och duglighet. Vidare böra 

försök påbörjas för utrönande av möjligheten att under längre tid förvara 

frö i tillslutna kärl under olika temperaturer. Härför tarvas dock en 

1! GUNNAR SCHOTTE: Tallplantor av frö från olika hemort, Ett bidrag till proveniens- 

frågan. Medd. från statens skogsförsöksantalt. H. 11, 1914. 
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särskild kylkammare 1 försöksanstaltens källare, varom jag i annat sam- 

manhang ämnar göra framställning hos styrelsen. 

Till undersökningen rörande barrträdsfröet böra slutligen komma en- 

tomologiska studier över de insekter, som angripa frö och kottar. 

9. Undersökningar rörande lämpligaste sådd och planteringstid 
i Norrland. 

Dessa undersökningar upptogos som ny fraga för den gångna trears- 

perioden. Tre skilda försöksserier, nämligen å Alträsks, Oxböle och 

Ovansjö kronoparker ha anlagts, och nederbördsundersökningar utförts 

i fältens närhet. Sedan våren 1912 äro dessa besådda varje vår och 

varje höst, och meningen är att fullfölja dessa undersökningar under en 

10-årsperiod. F. n. finnas anlagda 18 avdelningar med en areal av till- 

sammans 0.er hektar. De hittills utförda såddförsöken peka avgjort på 

vårsåddens företräden framför höstsådden. 

Jämförande försök mellan höst- och vårplantering ha ännu ej kommit 

till stånd och kunna ej medhinnas under den kommande 3-årsperioden. 

10. Föryngringsfrågan inom fjällskogarna. 

Det har ansetts som en brist i skyddskogslagen, att den ej innehåller 

föreskrifter om vidtagande av markberednings- och kulturåtgärder. Å 

andra sidan har framhållits, att dylika föreskrifter ej böra inflyta i en 

lag, förr än man erhållit någorlunda visshet om, att de sålunda påkostade 

åtgärderna kunna lämna gott resultat. Därför böra försök härutinnan 

skyndsamt påbörjas av skogsförsöksanstalten. Till en början bör fröets 

grobarhet studeras med hänsyn till moderträdens ålder och tillväxtenergi 

och deras växtplats å olika höjd över havet. De väntade fröåren 19135—-1916 

för gran och 1916—1917 för tall böra tillvaratagas för dessa undersökningar. 

Sedan bör det erhållna fröet utsås a små avdelningar vid olika höjder och a i 

övrigt växlande förhållanden, varjämte ett par plantskolor böra anläggas i 

skyddskogsområdet för blivande planteringsförsök. En för dessa försök 

lämplig skog har redan utsetts å Renfjället, och får jag vidare föreslå, 

att under nästa sommar ytterligare härför lämpliga områden rekog- 

nosceras. 

Dessa föryngringsförsök bli visserligen dyrbara med hänsyn till be- 

hövliga hägnader, men dels torde de kunna göras ganska små, om de 

förläggas till flera platser, och dels torde möjligen bidrag för dessa under- 

sökningar kunna erhållas från vederbörande skogsvårdsstyrelser. 

Fotografisamlingen. 

Under den gångna treårsperioden har skogsavdelningens fotografisam- 

ling ökats med över 3500 nummer. 
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Den omfattar f. n. 1,611 negativ, fullständigt etiketterade och registre- 

rade i lappkatalog. Negativen äro fördelade på följande format: 

(AE SARA ARR ASA SNES FSL SSA Ern NR I Aa 108 

RAN FSA NLA an VESA SKE IE NAN el SA ER tr BL PA SA 201 

BLT ON (SET OSKO POUL CE) goes säga klan AS RENSA KRT 252 

TSK OM bese 7 SRS AE FN Re porn Ke ER NEO SER RDR 37 

I ERE ÅS Er je FRA Se KAL ee RR NA Se Sr ENAS Så HERRERA 934 

LUSTIG Br ab SR rd AA SAT) ARA RR ar rå ör RR RE SÄ NG 17 

237 BEE To Al ASSA AM SRrD Nerd AT I PER ERROR SSE NEN CO EO RA KÖR SE 2 

TRASKAR ERE STII GR ERA LT IIVARTSURLN EVR Are LETTER PAR Tsar 170 

Ett stort antal av dessa bilder ha reproducerats i in- och utländska 

tidskrifter, varjämte avdelningen lämnat många bilder till illustrerandet 

av de böcker, som utgivits av lärarna vid Skogsinstitutet. För anstaltens 

avdelning å den Baltiska utställningen i Malmö gjordes ett större antal 

förstoringar av negativ, som tillhöra avdelningen. Av många bilder ha 

förfärdigats skioptikonbilder för undervisningen vid skogskolorna. 

Utgivna skrifter. 

Uti »Meddelanden från statens skogsförsöksanstalt» hava under 3-års- 

perioden publicerats följande uppsatser, som utarbetats vid skogsförsöks- 

anstalten, ; 

ALEX. Maass: Avsmalningen i stammens nedersta delar hos tallen och granen. 
— ”Trädhöjderna i normala tallbestånd. 
GUNNAR SCHOTTE: Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksan- 

stalt under år 1911, I. Skogsavdelningen. 
— Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet under treårsperioden 

1909—1911. I. Gemensamma angelägenheter under treårsperioden 1909 
—1911. 

— II. Berättelse över skogsavdelningens verksamhet åren 1909—1911 jämte 
förslag till program för treårsperioden 1912—1914. 

— Skogsträdens frösättning hösten 1912. 
— Sveriges virkesrikaste skogsbestånd. 
— Om gallringsförsök. 
— Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1912. 

1. Skogsavdelningen. 
— Skogsträdens frösättning hösten 1913. 
— Trenne gallringsytor å Skagersholms kronopark. Ett bidrag till känne- 

domen om barrblandskogen. 
— Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1913. 

I. Skogsavdelningen. 
— Tallplantor av frö från olika hemort. Ett bidrag till proveniensfrågan. 
EDVARD WIBECK: Tall och gran av sydlig härkomst i Sverige. 
— Om självsådd och skogsodling i övre Norrland. 
— Skogsträdens frösättning hösten 1914. 
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Härjämte har från avdelningen utgått följande flygblad: 

GUNNAR SCHOTTE: Tillgången på kott och skogsfrö 1913—1914. (Flygblad 
Nn:0 I, jan. 1914.) 

— Ett observandum vid inköp av skogsfrö. (Flygblad n:o 3, nov. 1914.) 
Epvarp WiBECK: Tillgången på kott och skogsfrö 1914—1915. (Flygblad 

04: dec: 10 T4;) 

Dessutom ha. avdelningens tjänstemän under treårsperioden publicerat 

följande större eller mindre arbeten — notiser och litteraturreferat ej 

medräknade — som röra skogshushållningen eller därmed närstående 

frågor. 

GUNNAR SCHOTTE: Främmande länders utgifter till den högre skogsundervis- 
ningen och skogsförsöksväsendet. (Skogsv. tidskr. 1912.) 

— 1902—1912. Till Skogsvårdsföreningens 190-årsdag. (Skogsv. Tidskr. 1912). 
— I Dalarna. Från skogsvårdsföreningens exkursion 1912. (Skogsv. tidskr. 

1913.) 
— Carl Gustaf Noreen. Nekrolog. (Skogsv. tidskr. 1914.) 
— Genom Jämtland. Från skogsvårdsföreningens exkursion år 1913. (Skogsv. 

tidskr. 1914.) 
— Om insamling av tall- och grankott. (»Skogen» 1914.) 
— Skogsbruket på norska jubileumsutställningen. (»Skogen»> 1914.) 

— Skogsplantering. Skogsvårdsf. folkskrifter n:o 13, andra omarbetade upp- 

lagan, Stockholm 1914. 

— Statens skogsförsöksanstalts utställning (skogsavdelningen i svenska skogs- 

hallen å baltiska utställningen). 
— Sveriges skogar. (Sydsvenska Dagbladet Snällpostens Riksnummer 1914. 

Industri. Konst. Jordbruk.) 
— Kronoparken Tönnersjöheden. (Svenska skogsvårdsföreningens exkursions- 

program 1914.) 
— Sweden's forests and timber industry. Official swedish catalogue. Pa- 

nama— Pacific International Exposition San Francisco 1915. 
— Björk och al. Skogsvårdsföreningens folkskrifter n:o 36, Stockholm 1914. 
Epvarp WiBECK: Hägerkolonien vid Hjärtaredssjön. (Skogen 1914.) 
— Litet om tranorna. » » 
— Om förändringar i vår djurvärld och arter som försvinna. (Skogen 1914.) 
— Några ord med anledning av ekorrarnas massuppträdande innevarande 

höst. (Skogen 1914.) 
— Hugg ej bort boträden för våra nyttiga eller sällsynta fåglar. (Skogen 

1914.) 

Förslag till avdelningens arbeten under kommande treårsperiod. 

På grund av de motiv, som ovan anförts, får jag till sist föreslå, att 

avdelningens undersökningar må under perioden 1915 —1917 omfatta 

följande frågor: 
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1) Försöksytor för gallringar och ljushuggningar. Befintliga ytor be- 

arbetas fortfarande. Nya ytor anläggas i den mån tiden så medgiver i 

tallskogar och granskogar av låg bonitet samt i granskogar i Norrland 

av alla boniteter, i björkskogar i Norrland, i några aspbestånd samt i 

barrblandskogar. 

2) Täillväxtytor må i samband med andra undersökningar uppskattas, 

då de erbjuda särskilt intresse. 

3) Försök för naturlig föryngring utföras åa lämpliga ställen medelst 

kantblädning efter WAGNERS metod samt genom markberedningsatgär- 

der i Norrland. Föryngringsfrågan studeras med hänsyn till föryngring- 

ens uppkomst i olika väderstreck av hyggestrakterna och till de olika 

beståndskanternas fröproducerande förmåga. 

4) Undersökning av sydvästra Sveriges ljunghedar. Försöksytor an- 

läggas i å ljungmarker skogsodlade bestånd. Resultatet från dessa 

jämte det i övrigt insamlade materialet från ljunghedarnas kartläggning 

bearbetas för publicering. 

5) Kulturförsök med tall och gran i olika förband. Befintliga ytor re- 

videras vid behov. Nya ytor böra om möjligt anläggas i Norrland ge- 

nom samarbete med skogspersonalen. 

6) Utredning om lämpligheten av att i landets skogar uppdraga 

främmande skogsträd. 1 lärkbestånd anläggas ytterligare några ytor, 

varefter resultaten från undersökningarna rörande detta trädslag bear- 

betas för publicering. 

7) Undersökning om tyska granens användbarhet i Sverige. Av be- 

fintligt plantmaterial anläggas för detta ändamål ett par försöksytor, var- 

jämte plantmaterial utlämnas till revirförvaltarna med begäran om deras 

användande vid revirens skogsodlingar. 

8) Undersökningar om barrträdsfröet. Befintliga proveniensytor revi- 

deras, då så erfordras. Försöksfälten för utrönande av det norrländska 

tallfröets markgroningsprocent. revideras också och bearbetas för publi- 

cering. Undersökningar påbörjas för utrönande av den lämpligaste kott- 

plockningstiden samt för förvaring av skogsfrö. 

0) Undersökningar rörande lämpligaste sådd- och planteringstid i Norr- 

land. De härför anlagda försöken fortsättas. 

10) Föryngringsfrågan inom fjällskogarna upptages till behandling 

genom dels undersökning av skogsfröets grobarhet under olika förhål- 

landen, dels såddförsök med frö dels från själva fjällskogen, dels från 

låglandet. 

tagas vid sidan av de nämnda programpunkterna. 
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Som synes av denna sammanställning, har jag ej vågat föreslå alltför 

manga nya undersökningar för den kommande treårsperioden. De redan 

befintliga försöken kräva nämligen betydande arbeten för deras vidmakt- 

hållande. Därjämte kommer inflyttningen i den nya institutionsbyggna- 

den och ordnandet av den nya institutionen att första året kräva myc- 

ken tid. Vidare behöver föreståndaren få tid att ägna sig åt bearbetandet 

av det material, som närmast lämpar sig för publicering, varvid i första 

hand böra ifragakomma redogörelser för de sydsvenska ljunghedarna, för 

lärkträdens framtid i och betydelse för våra skogar samt undersökningar 

i skogsfröfrågan. 

Stockholm den 27 februari 1915. 

GUNNAR SCHOTTE 

HI. Berättelse över verksamheten vid den natur- 

vetenskapliga avdelningen under treårsperioden 

1912—1914 jämte förslag till program. 

I enlighet med $ 10, mom. 12 i Kungl. Maj:ts den 25 okt. 1912 ut- 

färdade nåd. instruktion för statens skogsförsöksanstalt får jag härmed 

avgiva följande berättelse angående verksamheten vid den naturveten- 

skapliga avdelningen under åren 1912—1914. 

I likhet med föregående treårsberättelser följer den följande framställ- 

ningen i huvudsak det uppställda arbetsprogrammet. 

1. Skogstyperna. 

Detta ämne har alltsedan försöksanstaltens första startande stått på 

den botaniska avdelningens program. 

Den växtgeografiska forskningen här i Sverige har urskilt en hel följd 

av olika skogstyper, varvid markbetäckningens beskaffenhet och art- 

sammansättning varit utslagsgivande för typernas karaktäriserande och 

atskiljande. Som jag framhöll redan i treårsberättelsen för åren 1906 

—1908 har härigenom erhållits en ganska god kännedom om våra skogs- 

typer, ehuru den ännu icke kan anses fullt tillfredsställande från forst- 

liga synpunkter. För att emellertid skildringen av skogstyperna skall 

få icke blott ett rent växtgeografiskt intresse utan även ha betydelse ur 

skogsvårdens synpunkt, fordras en intimare kännedom om trädbestån- 

dens utveckling i de olika skogstyperna. De av skogsavdelningen ut- 

lagda talrika provytorna erbjuda härutinnan ett rikt studiematerial, när 
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de gjorda uppskattningarna av kubikmassa och tillväxt blivit uträknade 

och sammanställda. Frågan om skogstyperna har i senaste tid sam- 

manknutits med spörsmålet om våra skogsmarkers bonitering och den 

åsikten har framförts, att varje skogstyp skulle motsvaras av en viss 

markbonitet, så att ett bestämmande av skogstypen skulle kunna 

utbildas till en boniteringsmetod, oberoende av det å marken växande 

beståndet. Något bindande bevis för denna åsikt har emellertid ej framförts. 

Vad man mera säkert vet är, att vegetationen härutinnan kan tjäna som en 

mycket god ledning, och utan tvivel har människan sedan mycket långt till- 

baka, ehuru mera omedvetet, letts av vegetationens växlande beskaffenhet 

vid anläggandet av åker och äng. Men när det gäller att använda skogs- 

typerna som ett boniteringsmedel, synas mig såväl de praktiska som 

de teoretiska svårigheterna så stora, att utsikterna att på den vägen 

åstadkomma ett användbart system tyckas mig ganska små. Några exem- 

pel torde lämpligen belysa de svårigheter, som en boniteringsmetod efter 

skogstyp för närvarande skulle medföra: Markens bonitering avser att 

angiva den wvirkesmängd, som av. ett visst trädslag kan alstras på en 

viss -angiven mark under en viss angiven tid, allt under förutsättning att 

beståndet 'skötes efter skogliga metoder. Den mossrika granskogen är 

en av vårt lands från botanisk synpunkt sett mest enhetliga skogstyper 

(se t. ex. ALB. NILSSON. Svenska växtsamhällen: Tidskr. för skogs- 

hushållning 1903). Den har i olika delar av landet från norra Småland 

och Västergötland upp till Norrbotten och Lappland nästan samma sam- 

mansättning. Men hur olika är icke produktionen, beroende bl. a. såväl av 

olika höjd över havet som olika polhöjd. En mossrik granskog i södra 

Östergötland producerar vida mer virke än ett i botaniskt hänseende 

likvärdigt bestånd i norra Sverige. Man skulle därför, om man vill in- 

föra ett för Sverige i dess helhet giltigt boniteringssystem, behöva upp- 

dela den mossrika granskogen i ett större eller mindre antal undertyper, 

oaktat de botaniska olikheterna äro små. Ett annat exempel på svårigheten 

att inom ett större område använda skogstypen som ett boniteringsmedel 

lämnar den örtrika granskogen eller granlunden. Ett vackert bestånd, 

tillhörande denna skogstyp, beläget i mellersta Jämtland, producerar ej 

mer än en ganska vanlig ordinär mossrik granskog i norra Västergöt- 

land. Man skulle möjligen tro, att skogstyperna inom ett mera begrän- 

sat område, t. ex. ett län, skulle lämna bättre resultat som boniterings- 

medel. Erfarenheterna från Värmlandstaxeringen tala emellertid icke här- 

för. Var och en av de vanligen urskilda skogstyperna visar med hänsyn till 

beståndets växtlighet en betydande variation, de olika typerna gå över 

i varandra med hänsyn till de boniteter de representera. Ett använ- 

dande av skogstypen som boniteringsmedel skulle därför i det enskilda 
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fallet kunna ge mycket grova fel. Om en uppdelning i snävare begrän- 

sade skogstyper skulle ge ett bättre resultat, är icke visat men skulle 

i alla händelser medföra den svårigheten, att man finge röra sig med 

ett otal typer, vilket i praktiken vore mycket besvärligt. Därtill kom- 

mer, att beståndet under olika åldrar utövar ett växlande inflytande på 

markbetäckningens sammansättning, vilket alltid kommer att medföra svå- 

righeter vid bestämmandet av skogstypen i yngre bestånd, om man skall 

uppställa ett stort antal typer. Tanken på att angivandet av skogstypen 

kan utgöra ett boniteringsmedel innesluter i sig den föreställningen, att 

en skogstyps fordringar på markens produktionskraft eller godhet har lika 

snäva gränser, som vi uppsätta för urskiljande av mark av olika godhets- 

grad. Vad här ovan anförts torde vara tillräckligt att visa åtskilliga brister 

1 ett dylikt resonemang. En helt annan sak torde däremot vara, om man 

för uppställande av erfarenhetstabeller sammanställer med varandra be- 

stånd av samma växtlighet, uttryckt genom höjden vid olika åldrar, och 

av samma skogstyp. En sådan metod för sammanställningen skulle 

kanske ge större fasthet och användbarhet åt erfarenhetstabellerna. 

I betraktande av de stora och viktiga frågor, som för närvarande stå 

på avdelningens program, synes mig ett närmare studium av boniterings- 

frågan ej nu böra upptagas, i all synnerhet som utsikterna synas mig 

små att på ett i praktiken användbart sätt lösa frågan på den omnämnda 

vägen. Först när skogsavdelningens provytor blivit uträknade och ve- 

derbörligen bearbetade, synes mig tiden vara mogen för ett sådant stu- 

dium. 

För en hel del skogsvårdsåtgärders riktiga verkställande är det emel- 

lertid av stor vikt att hålla de olika skogstyperna i sär, särskilt torde 

detta gälla gallringarna, då de starkt inverka på markbetäckningen och 

dess utveckling. Markbetäckningen har i sin tur stort inflytande på för- 

yngringen och inverkar även på själva markbildningen. För att studera 

gallringarnas inverkan på markbetäckningen är det emellertid nödvän- 

digt att använda fullt objektiva metoder för växttäckets analys. För 

detta ändamål föreslog jag i föregående treårsberättelse, att den av 

RAUNKIAER i Danmark uppfunna ståndortsanteckningsmetoden måtte 

prövas och vidare utvecklas. Dr LAGERBERG har i sitt arbete »Mark- 

florans analys på objektiv grund» ingående behandlat denna fråga och 

visat, hurusom man på denna väg kan nå resultat, som äro vida säk- 

rare och tillförlitligare än de, som erhållas med den vanliga HULT'ska, 

där de olika arternas frekvens uppskattas mera subjektivt. 

Då de starka gallringarna tillvinna sig en allt större uppmärksamhet 

och börja tillämpas i allt större utsträckning, är det tydligen av stor 

vikt att närmare studera deras inflytande på markbetäckningens utveck- 
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ling. En av de anmärkningar, som gjorts mot de starka gallringarna, 

går som bekant ut därpå, att i synnerhet risen tilltaga allt för mycket 

i frekvens och frodighet, så att föryngringen försvåras och markens produk- 

tionsförmåga nedsättes. Då en sådan fråga som denna endast kan lösas 

genom observationer under en följd av år, är det tydligen av största bety- 

delse att äga en analyseringsmetod, som i olika personers händer verkar på 

ett fullt likformigt sätt. Den RAUNKIAER-LAGERBERGSKA metoden har enligt 

min uppfattning förutsättningar för att lösa den förelagda frågan, då meto- 

dens noggrannhet kan ökas eller minskas allt efter behov och med hän- 

syn till varje särskilt fall, varjämte den personliga subjektiviteten blir, 

om icke alldeles upphävd, så dock mycket skarpt begränsad. 

Med hänsyn till vad här ovan anförts får jag för den kommande tre- 

ärsperioden föreslå: 

att i ett mindre antal väl utvalda provytor, som äro föremål för stark 

gallring, markflorans förändringar undersökas efter den av LAGERBERG 

modifierade RAUNKIAER'ska metoden. 

2. Tallhedarnas föryngringssvårigheter. 

Tallhedarna ha under den förflutna treårsperioden alltjämt varit före- 

mål för avdelningens undersökningar. Dessa ha bestått i 

1) att följa tallplantornas utveckling i de olika försöksserierna å för- 

söksfälten vid Rokliden i Piteå revir och å krpk. Östra Jörnsmarken i 

Jörns revir; 

2) att uppdraga plantor i olika humusformer, insamlade 3å olika plat- 

ser på tallhedarna; 

3) ett närmare studium av humusformernas bakteriologiska egenskaper; 

4) undersökningar av föryngringssvårigheterna å Hökensås häradsall- 

männing i Västergötland; 

35) fuktighetsbestämningar i marken å tallhedar å morän. 

Av de tvänne försöksfälten börjar det vid Rokliden i Piteå revir nu 

bli så gammalt, att resultaten framträda med något större tydlighet. 

Det har visat sig, att humusinblandningen i såddgroparna i hög grad 

påskyndar tallplantornas utveckling. Särskilt är detta fallet, om man av- 

skrapar det å tallheden befintliga humustäcket och blandar det väl med 

jorden i såddgropen. Mycket kraftiga bliva de tallplantor, som upp- 

dragits i de gropar, där den inblandade humusen härstammar från hu- 

mustäcket under tallkronorna. Denna skillnad i humusformernas värde 

för de unga tallplantorna står i god relation till de i töregående treårs- 

berättelse relaterade undersökningarna angående humusformernas halt av 

vattenlösliga kväveföreningar. - Försöksfältet vid Rokliden har, sedan 
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föregående treårsberättelse avgavs, utvidgats med ytterligare några försök. 

Då några kalhuggna tallhedar vid Jörns järnvägsstation i Norrbotten 

visar den egendomligheten, att de små, förut svagt växtliga tallplantorna 

börja skjuta kraftigt i höjden, kalhöggs på försök ett parti om cirka 50 ar å 

tallheden vid Fagerheden för att se betydelsen av ett sådant ingrepp. 

Kalfälten vid Jörn voro nämligen starkt trafikerade av djur och människor, 

vilket möjligen kunnat åstadkomma en livligare omsättning i humustäcket, 

än som normalt kan vara fallet på kalhuggna tallhedar. De försök, som 

anställts över denna senare fråga, ha emellertid tillsvidare lämnat ett 

negativt resultat. 

För att studera rotkonkurrensens betydelse för tallplantornas utveck- 

ling har ett mindre parti av tallheden å Fagerheden isolerats från om- 

givande träd genom fotsdjupa diken, som avskurit tallrötterna, vilka som 

bekant på dylika marker gå mycket ytligt. 

De i försöksanstaltens trädgård vid Frescati anordnade kulturförsöken 

med tallplantor i olika humusformer lämnade från experimentell synpunkt 

otillfredsställande resultat, väl främst därigenom att jorden blev infekte- 

rad med nitrifikationsbakterier, vilka normalt saknas i tallhedarna. När 

försöksanstalten fått förhållandena bättre ordnade ute vid sin nya insti- 

tution, torde dessa försök upprepas. 

Ett studium av de svårföryngrade tallhedarnas humusformer har 

vidare visat, att deras ammoniakavspaltningsförmåga är mycket liten, 

mindre än i de flesta andra skogstypers, ett förhållande som möjligen 

står i samband med tallplantornas svaga utveckling under de första 

åren. 

Fältundersökningarna å Hökensås häradsallmänning gåvo i vissa fall 

goda anknytningspunkter med förhållandena å norrländska tallhedar. 

Av särskilt stort intresse var att se, att en kvävegödsling genom 

sådd med lupiner förmådde sätta fart i ungtallar, som förut företett en 

mycket långsam utveckling. 

Undersökningarna av humusformerna å de svårföryngrade tallhedarna, 

resultaten av försökskulturerna vid Fagerheden och på Östra Jörnsmar- 

kens kronopark, lupinkulturernas förmåga att driva tallarna i höjden 

jämte en del andra iakttagelser tala för att ett lättillgängligt kväve är 

av största betydelse för tallplantornas kraftiga utveckling i ungdomen 

och att det är en brist i detta avseende, som förorsakar tallplantornas 

långsamma utveckling på de svårföryngrade tallhedarna. Härför talar 

ock tallplantornas snabba utveckling å brandfälten, där enligt nedan 

refererade undersökningar en livlig nitrifikation försiggår i det av elden 

kvarlämnade humustäcket «Vissa egendomligheter i tallhedarnas för- 

yngring låta sig visserligen icke ännu förklaras ur denna synpunkt, men 

5I. Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915. 
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det är, som ovan nämnts, mycket som talar för ett sådant antagande. 

De hittills utförda undersökningarna ha emellertid lämnat åtskilliga i 

praktiskt avseende intressanta resultat, så att en avhandling om tallhedarna 

torde kunna publiceras inom loppet av den kommande treårsperioden. 

Vad tallhedarna å Hökensås beträffar ha de, som ovan nämndes, varit 

föremål för fortsatta undersökningar. I anslutning till iakttagelserna 

över de där förefintliga lokala föryngringssvårigheterna har assistenten 

utfört en studie- över tallplantornas sjukdomar. 

Hösten 1913 utfördes ett försök att genom sprängning med agridyna- 

mit luckra eller förstöra den å vissa platser på Hökensås starkt utveck- 

lade ortstenen. Agridynamiten ställdes gratis till disposition av Nitroglycerin- 

aktiebolaget i Stockholm. För försökens anställande valdes ett par särdeles 

svårföryngrade platser i närheten av Hornsjötorp å krpk. Haboskogen. 

Skotten ordnades i förband om 1,5; meter. Efter några försök visade 

det sig att s. k. halvpatroner å 123 gr. voro de lämpligaste. Helpatro- 

nerna å 230 gr. verkade alldeles för kraftigt, kvartspatronerna åa 62,5 - 

gr. voro för svaga. Skotthålen gjordes 50—60 cm. djupa. Med halv- 

patronerna åstadkommos 30—-80 cm. djupa gropar. Inom en omkrets 

av 30—45 cm. från gropens mittpunkt blev jorden fullständigt sönder- 

luckrad; ortstenssplittror blandades med blekjord och med den under- 

liggande mineraljorden, sålunda en ytterst kraftig markluckring. Runt 

omkring den upprivna gropen inom en omkrets av 1,; meter från dess 

mittpunkt var ortstenen så sönderbråkad, att den ej erbjöd något nämn- 

värt motstånd mot en spade. Ortstenen hade på de ställen, där försö- 

ken gjordes, växlande mäktighet. Den nådde på många platser en 

mäktighet av 14 cm. samt var överallt fast och hård. Där ortstenen 

var hårdast och mäktigast, var effekten av skotten störst. 

Skottens verkan i horisontal riktning är emellertid allt för liten, varför 

en ortstensluckring genom sprängning med agridynamit ställer sig väl 

dyrbar. Kulturer äro planerade att i vår utföras på de sprängda markerna. 

Vad tallhedsstudierna beträffar synes det mig, som om dessa ej böra 

vidare utvidgas under den kommande treårsperioden. De redan gjorda 

observationerna böra bearbetas och sammanställas för publikation, var- 

vid kompletterande undersökningar i nödiga delar böra utföras. Observa- 

tionerna vid försöksfälten vid Fagerheden och å krpk. Östra Jörnsmar- 

ken fortsättas. 

3. Risbränningens och kalhuggningens inverkan på marken. 

För en rätt uppfattning av i synnerhet tallens föryngringsvillkor är en 

studie av den inverkan, som en skogsbrand utövar på marken, av ett 
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mycket stort intresse. Under den gångna treårsperioden har denna fråga 

varit föremål för ganska ingående studier. Till undersökningsområde 

har valts det brandfält, som uppstod åren 1909 och 1911 utmed 

norra stambanan mellan Selsjöns och Skorpeds stationer, strax norr om 

Ångermanälven. Studierna ha i huvudsak gått ut på att undersöka 

brandens inverkan på bakterielivet i jorden och de kvävehaltiga ämnenas 

omsättning. Det har av dessa undersökningar framgått att branden ger 

anledning till en stark förändring i bakteriefloran, bl. a. därigenom att 

nitrifikationsbakterier utveckla sig i den av branden övergångna marken, 

vilket förorsakar en livlig salpeterbildning. En undersökning av brand- 

fältsfloran har visat, att den bildade salpetern måste spela en stor roll 

för brandfältsvegetationens näringsupptagning. Även om den absoluta 

kvävemängden i marken nedsättes genom branden, kommer dock det 

kväve, som finnes kvar, att erbjudas växterna i den form, som är lättast 

assimilerbar. 

I samband med dessa studier har gjorts en undersökning över nitri- 

fikationsbakteriers utbredning och salpeterbildningen i svenska skogs- 

marker. Det har visat sig, att salpeterbakterier äro allmänt utbredda i 

mullartade skogsjordar, men att de fullständigt saknas i marker med 

råhumustäcke. 

Tvenne avhandlingar, berörande dessa ämnen, föreligga delvis färdiga 

i manuskript och torde komma att publiceras inom den närmaste fram- 

tiden. 

För att emellertid risbränningens inverkan på marken skall kunna 

uppskattas på ett fullt riktigt sätt fordras en närmare kännedom om kal- 

hyggets inverkan på markens kväveomsättning. En studie häröver har 

redan påbörjats, men fortsatta undersökningar äro av nöden och böra 

sådana utföras under den kommande treårsperioden. 

Nära sammanhängande med dessa frågor är en studie över hygges- 

växternas skadliga inverkan på kulturerna och metoderna för deras be- 

kämpande. Mindre omfattande försök torde kunna anordnas isamband 

med andra undersökningar vare sig av den ena eller den andra avdel- 

ningen. 

4. Skogarnas försumpning. 

Studierna över skogarnas försumpning ha koncentrerats till trenne 

försöksfält, nämligen: 

1) vid Lesjöfors bruk i Värmland; 
2) å Kulbäckslidens kronopark, Degerfors revir, Västerbotten; 

3) vid Rokliden å Piteå kronopark, Piteå revir, Norrbotten. 

Försöksfältet vid Lesjöfors ligger å en svagt försumpad lid. Inom 
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ett mindre område planterades där för cirka 60 år sedan lärk, som haft 

ett mycket gynnsamt inflytande på marken. I lärkbeståndet ha vit- 

mossorna försvunnit, i det att marken nu nästan helt täckes av mult- 

nande barr. I den omgivande granskogen är däremot" marken överdra- 

gen av ett ganska yppigt Sphagnum-täcke. TLärkskogen har vid verk- 

ställd undersökning visat sig växa med c:a 7 kbm per år och har, medan 

granen samtidigt endast producerar något över 1 kbm. 

Dessa olikheter i tillväxt visa sig även i de olika beståndens inverkan 

på grundvattensståndet i marken. För att studera detta anlades hösten 

1911 sex stycken brunnar av samma konstruktion som å försöksfälten 

vid Rokliden och å krpk. Kulbäcksliden. Sedan försöksfältet anlades, 

ha grundvattensmätningar därstädes utförts en gång i veckan. Grund- 

vattnet står under vintern mycket högt och når i det närmaste samma 

höjd under lärkbeståndet som under granskogen. Vid vegetationsperi- 

odens början sjunker emellertid grundvattnet mycket hastigare under 

lärkskogen än under granskogen, och skillnaden kan, även när nederbör- 

den är riklig, uppgå till närmare en meter, ehuru observationspunkterna 

ligga nära varandra. Här har man sålunda ett intressant och ojävaktigt 

bevis på skogens inverkan på grundvattensståndet i marken. 

I anslutning till det för treårsperioden uppgjorda programmet ha om- 

givningarna kring försöksfälten å Kulbäcksliden och vid Rokliden kart- 

lagtstenfimycket stor "skalaka:40o00. Å dessa kartor ha inlagts de 

olika skogs- och myrtypernas utbredning, en stor mängd höjdpunkter 

ha inlagts. Kartorna illustrera på ett synnerligen förträffligt sätt skogs- 

och myrtypernas beroende av och förhållandena till varandra, till terrängen 

och till markens mer eller mindre starka lutning. Samtidigt med kartan 

upprättades en dikningsplan. Kartan och dikningsplanerna ha uppgjorts 

av dikningsledaren i Umeå distrikt, e. jägmästaren JOHN WALLMARK. 

Försöksfältet vid Kulbäcksliden har utvidgats, i det att inom ett område 

av över 13 hektar har de olika skogs- och försumpningsformationerna inlagts 

på ett mycket detaljerat sätt. Å försöksfältet å Kulbäcksliden påbörjades 

dikningarna förra sommaren, men dessa arbeten blevo i någon mån störda 

av mobiliseringen under augusti och september månader. 

Å försöksfälten ha vidare utförts undersökningar över avdunstningen 

ifrån myrformationer av olika slag till jämförelse med en vanlig fri vatten- 

yta, över luftfuktighetens variation i olika växtsamhällen, över Sphagnum:- 

tuvornas förhållande till och inverkan på markens fuktighet samt över 

Sphagnum-tuvornas utvecklingshastighet. Vidare har särskild uppmärk- 

samhet riktats åt randformationernas utvecklingsgång för att se i vad 

mån denna kan anses gå i en bestämd riktning. 
Dels för att komplettera de å försöksfälten gjorda observationerna, 
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dels för att skaffa ytterligare erfarenhet om försumpningsförloppet har 

föreståndaren gjort åtskilliga resor, bl. a. till de stora myrkomplexen 

Sjaunja-ape och Jalton-ape i norra Lappland. 

Grundvattens- och nederbördsmätningarna å försöksfälten å Kulbäcks- 

liden och Rokliden ha försiggått efter samma plan som förut. 

Studierna över skogarnas försumpning, som nu pågått en längre tid, 

ha kommit till den punkten, att de böra publiceras under den kommande 

treårsperioden. 
Någon vidare utveckling av dessa undersökningar i Norrland vill jag 

för närvarande icke föreslå. Vad man däremot kanske borde tänka på 

är att utsträcka dessa studier till Småland och vissa trakter av Väster- 

götland. Frågan om försumpningen och dess betydelse har nämligen 

under senaste tiden ådragit sig riksdagens uppmärksamhet. På förslag av 

enskild motionär i andra kammaren har nämligen Riksdagen ingått med en 

skrivelse till Kungl. Maj:t angående åtgärder mot jordens tilltagande för- 

sumpning. Då näst Norrland det sydsvenska höglandet torde vara mest 

utsatt för denna fara, vore det väl lämpligast att förlägga de utvidgade 

undersökningarna till skogstrakterna mellan Småland och Västergötland, 

ett område som utmärker sig för stor rikedom på mossar och hög neder- 

börd. Enligt de visserligen mer flyktiga undersökningar, som avdel- 

ningens föreståndare hittills utfört i denna del av landet, synas försump- 

ningarna där ha en delvis annan karaktär än i Norrland, bl. a. därigenom 

att fenomenet tyckes vara starkt bundet vid högmossarna och deras 

utbredning. 

5. Skogsväxt å mossar. 

Under den förflutna treårsperioden har denna fråga varit föremål för 

undersökningar från avdelningens sida. Den med lösandet av andra 

frågor starkt upptagna tiden har ej tillåtit att för detta studium ytter- 

ligare utlägga några försöksfält. År 1908 anlades och undersöktes 10 

stycken provytor på olika torvmarkstyper inom Piteå revir i Norrbotten. 

Samma eller följande år blevo dessa torvmarker avdikade enligt den 

plan, som uppgjordes av dåvarande dikningsledaren i Skellefteå distrikt, 

jägmästaren G. SANDBERG. Sommaren 1913 reviderades provytorna för 

att undersöka möjligen uppkomna förändringar. Det visade sig emel- 

lertid, att dessa voro på de flesta ytor ganska små, de som genom jäm- 

förelse med observationerna år 1908 kunde konstateras, blevo emellertid 

noggrant antecknade. 

Under de övriga somrarna har ett stort antal för skogsbörd dikade 

myrar undersökts, varvid anteckningar gjorts över vegetationens föränd- 

ring efter dikning, trädplantornas utveckling, dikningsanordning etc. På 
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detta område har avdelningen så mycket som möjligt sökt komma i 

kontakt med såväl statens som i enskild tjänst stående dikningsledare. 

6. Liunghedarna. 

Under samtliga somrar under treårsperioden ha ljunghedarna varit 

föremål för avdelningens undersökningar. Avdelningens studier ha i första 

rummet gått ut på att undersöka markens förändringar vid skogens förvand- 

ling till ljunghed, dess beskaffenhet i olika ljunghedstyper samt det ge- 

nom kultur uppdragna trädbeståndets inverkan på ljungtorven och dess 

omvandling. Ett särdeles lämpligt fält för dessa studier utgör kronoparken 

Vallåsen å Hallandsås, där man inom ett någorlunda begränsat område 

har ett rätt stort antal olika hedtyper, bok- och ekskogar samt ungskogar 

av tall och gran, uppdragna å ljunghed. 

Undersökningarna över ljunghedarnas mark har bestått i studier av 

själva markprofilen, framförallt av den översta urlakningszonens mäktig- 

het i olika typer. Vidare har själva humusskiktet studerats, såväl dess 

färg och konsistens som i viss mån även dess bakteriologiska egenskaper. 

I sistnämnda avseende har huvudvikten lagts på att undersöka den lätt- 

het, varmed i olika jordar ammoniak bildas av äggvitartade ämnen. 

Denna senare egenskap har visat sig vara i hög grad utslagsgivande för 

bedömande av ljunghedens mer eller mindre goda beskaffenhet. Ju 

större ammoniakbildningsförmågan är, desto bättre är i regel ljungheden. 

Särskilt med hänsyn till granens trevnad på ljunghedarna har konstaterats 

en mycket god överensstämmelse mellan ammoniakbildningsförmågan 

och markens större eller mindre lämplighet för detta trädslag. Vidare 

har uppmärksamhet ägnats åt att studera den inverkan, som bränningen 

kan ha för bakteriefloran. Ganska märkliga resultat ha i det fallet er- 

hållits. Sålunda har det visat sig, att marken i en 30-årig tallskog, som 

uppdragits å en avbränd ljunghed, har ganska väl utpräglad mullkarak- 

tär, medan i likåldriga tallbestånd, som direkt uppdragits på ljungheden, 

marken ännu är ganska råhumusartad. Dessa likasom föregående stu- 

dier behöva emellertid ytterligare kompletteras genom undersökningar, 

innan några mer bestämda uttalanden kunna göras. 

Ljunghedarnas lägre markfauna har likaledes undersökts, varvid upp- 

märksamheten riktats på dess sammansättning i olika ljunghedstyper, 

förändringar efter ljungbrand, efter inplantering av barrträd etc. BIL. a. 

har en undersökning gjorts över metmaskarnas utbredning och före- 

komst i olika ljunghedstyper och i de skogstyper, ur vilka ljung- 

hedarna kunna anses ha utvecklat sig. Dessa undersökningar avse så- 

lunda att ge en så fullständig bild som möjligt över ljunghedarnas egen- 

skaper, deras utvecklingshistoria och de olikheter, som ljunghedarna 
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förete gent emot den mera normala skogsmarken. Vidare äro de av- 

sedda att utröna ljunghedens omvandling genom de inplanterade barr- 

och lövskogsbestånden. 

7. Jordmånsstudier. 

Å den naturvetenskapliga avdelningen har sedan länge tillbaka utförts 

en serie undersökningar över skogsmarkens beskaffenhet, särskilt med 

hänsyn till dess produktionsförmåga, föryngringsmöjligheter etc. Ett 

stort antal jordprofiler, belysande vittringsförloppet, ha undersökts, stun- 

dom även avbildats genom fotografering i färger. Talrika jordprov ha 

tagits för analys. En stor del av dessa har på grund av bristande ut- 

rymme och bristande arbetskrafter ännu icke kunnat undersökas. Då 

nu anstalten i år inflyttar i ny, särskilt för dess arbeten inrättad institu- 

tion, och då en assistent i jordmånslära blir anställd, komma dessa stu- 

dier i en väsentligt förbättrad ställning. 

Jag är av den uppfattningen, att jordmånsstudierna allt fortfarande 

böra bedrivas i den en gång inslagna riktningen, i vilken de fysiologiska 

eller växtekologiska synpunkterna äro de ledande. En sådan riktning 

av studierna synes mig vara företrädesvis ägnad att lösa sådana frågor, 

som sammanhänga med principerna för skogens rätta vård och sköt- 

selWWwEnWstor del av de forut refereradermundersokningatna,., t.i ex. 

de angående skogarnas försumpning, tallhedarnas föryngringssvårighe- 

ter, ljunghedarna, beröra i högre eller mindre grad jordmånsfrågor. 

Det kan därför synas vara inkonsekvent att i denna berättelse ägna ett 

särskilt kapitel åt jordmånsstudierna. Orsaken härtill är av mera rent 

praktisk art. Det har under de gångna åren ofta visat sig som en 

stor brist, att man ej äger tillräcklig kännedom om vad man skulle 

kunna kalla den mera normala skogsmarken. Svårföryngrade tallhedar, 

försumpade skogsmarker och ljunghedar äro ju samtliga i viss mån ab- 

norma. För att ge en rätt uppskattning åt dessa markers egendom- 

ligheter fordras otvivelaktigt en jämförelse med den mera normala eller 

godartade skogsmarken. En hel del sådana undersökningar har utförts 

men ännu icke i tillräcklig omfattning. Dessa studier anser jag därför 

böra utvidgas, de komma till en icke ringa del att bestå i ett närmare 

utarbetande av redan gjorda iakttagelser, såsom om vittringen i mull- 

artade skogsjordar, urskiljandet av olika råhumusformer, vittringsför- 

loppet under olika råhumusformer etc. Ett sådant arbete är så mycket 

mera nödvändigt, som den naturvetenskapliga avdelningen fr. o. m. 

hösten 1915 kommer att bestrida undervisningen i geologi och jord- 

månslära vid skogshögskolan. Det är naturligen av stor vikt, att den 

undervisning, som där meddelas, så långt som möjligt baserar sig på 
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egen erfarenhet om de svenska skogsjordarna och deras viktigaste 

egenskaper. 

Bland mera speciella spörsmål, som skulle kunna upptagas till be- 

handling, vill jag särskilt nämna frågan om uppfrysning. Uppfrysning 

spelar en stor roll bland de svårigheter, som möta de norrländska 

skogskulturerna, och har även en viss betydelse bland de kalamiteter, 

som kunna drabba en plantskola. Ett närmare studium av uppfrys- 

ningsfenomenet skulle säkerligen ge vissa riktlinjer för undvikande av 

de svårigheter, som uppfrysningen medför. 

Ett annat studium, som visserligen redan bedrivits vid anstalten men 

som förtjänar upptagas i vidare utsträckning, är en undersökning av 

markens fauna och dess betydelse för markens egenskaper. Då en sär- 

skild entomolog kommer att anställas vid anstalten, bör även ett sådant 

studium ingå i hans arbetsuppgifter. 

3. Skogsträdens raser. 

I enlighet med det för treårsperioden uppgjorda programmet har 

studiet över skogsträdens raser inskränkts till en behandling av tallar 

med stark kotteproduktion. De tallplantor, som uppdragits av frön från 

dylika tallar, utplanterades våren 1914 å Ansjö kronopark i Bräcke re- 

vir. De av d:r SYLVÉN under hans tjänstgöring vid anstalten påbörjade 

undersökningarna över granens former och deras olika värde ur skoglig 

synpunkt ha fortsatts av honom som lärare vid skogsinstitutet. I an- 

staltens meddelanden har han publicerat en redogörelse för sina senast 

utförda studier. Dessa arbeten kunna visserligen ej räknas anstalten 

till godo, men jag anser att de här böra omnämnas, då de visa, att 

de vid anstalten påbörjade undersökningarna icke nedlagts, ehuru an- 

staltens egna tjänstemän ej sysslat med denna fråga. 

De granplantor, som våren 1910 uppdrogos av frön, som d:r SYLVÉN 

insamlat från särskilt studerade träd, omplanterades våren 1914 i försöks- 

anstaltens trädgård vid Frescati. Efter allt att döma ha de där utvecklat 

sig på ett fullt tillfredsställande sätt trots den oerhört varma och torra 

sommaren 1914. 
Under nuvarande förhållanden har jag intet förslag att göra med 

hänsyn till studiet av skogsträdens raser. 

9. Skogsträdens sjukdomar. 

Under den förflutna treårsperioden ha trenne avhandlingar publicerats 

angående sjukdomar å skogsträden, nämligen om tallplantornas sjuk- 

domar i Norrland, om granens topptorka och om tallens skytte. 
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I föregående treårsberättelse föreslog jag, att såväl rötorna som peri- 

dermiumangreppen hos tallen skulle undersökas. Av treårsmötet ut- 

talades åtskilliga anmärkningar mot ett dylikt förslag, detta studium 

ansågs nämligen böra stå tillbaka för en hel del andra frågor. Anstal- 

ten har därför ej ägnat dessa frågor någon mer ingående uppmärksam- 

het. Den utveckling, som ägt rum på skogsområdet i vårt land, synes 

mig emellertid ha visat, att det år 1912 framlagda förslaget berörde en 

fråga av eminent betydelse för vårt lands skogsvård, ehuru det då sam- 

lade treårsmötet syntes vara av annan mening. Frågan om den hastig- 

het, varmed de överåriga norrlandsskogarna böra avverkas, ha mer än 

någonsin trätt i förgrunden i den skogliga diskussionen i vårt land. 

Därvid har ett alldeles särskilt intresse knutit sig till frågan om rötor- 

nas uppträdande, och framför allt har den hastighet, varmed dessa breda 

ut sig i det en gång angripna trädet, kommit att spela en viktig roll i 

det förda meningsutbytet. Saknaden av alla säkra hållpunkter har utan 

tvivel förlänat denna diskussion en betydande osäkerhet. En förändring 

härutinnan vore utan tvivel av stort värde för en mera saklig diskussion. 

Vad som bl. a. vore av intresse vore ett studium av rötans förekomst 

och utbredning i de under vintern 1910—1911 toppbrutna granarna, en 

sak, som vore jämförelsevis lätt att utreda. Även de andra rötorna 

och deras utbredningshastighet ha emellertid kommit att spela en viktig 

roll i den förda diskussionen, varför en närmare utredning härav givetvis 

skulle ha en stor praktisk betydelse. Jag vill därför föreslå, att ettstu- 

dium av barrträdsrötorna, deras förekomst och den hastighet, varmed de 

breda ut sig, tages upp på programmet, varvid man i första rummet tar 

hänsyn till de norrländska förhållandena. 

10. Skogsträdens groningsbiologi. 

Under den livliga diskussion, som under senaste tiden förts i vårt land 

angående de norrländska skogarnas föryngring, har frågan om granens 

och tallens groningsvillkor tilldragit sig en viss uppmärksamhet. Sär- 

skilt har detta varit fallet, sedan R. HERLIN i en avhandling, publicerad 

i årsboken från föreningen för skogsvård i Norrland, sökt göra troligt, 

att humussyrorna skulle spela en roll för groningen, i det att de skulle 

döda embryot, särskilt hos tallen. Ehuru hela det av R. HERLIN förda 

resonemanget vilar på en vantolkning av vetenskapliga fakta, och fastän 

de experiment, han verkställt, äro mycket otillfredsställande, har dock 

hans uppsats vunnit en viss uppmärksamhet bland skogsmännen. Det 

vore utan tvivel av stort värde att erhålla en tillfredsställande utredning 

av våra förnämsta skogsträds groningsbiologi, då vissa egendomligheter 

i skogarnas föryngring möjligen därigenom skulle kunna förklaras. Jag vill 
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därför föreslå att denna fråga tages upp på avdelningens program för 

nästa treårsperiod. Undersökningarna böra i främsta rummet inriktas 

på en utredning av huru markens olika beskaffenhet eller andra yttre 

förhållanden inverka på groningen. 

11. Undersökningar rörande skogsträdens utbredning. 

De i föregående treårsberättelse omnämnda undersökningarna angå- 

ende de ädla lövträdens utbredning hava så till vida kompletterats, att 

vid kartläggningen av sydvästra Sveriges ljunghedar anteckningar även 

gjordes angående de ädla lövträdens förekomst. 

f2. Fotografisamlingen. 

Under den gångna treårsperioden har avdelningens negativsamling 

ökats från 1,360 till 1,625 negativ, alla vederbörligen etiketterade och 

registrerade. Liksom under föregående år har den kommit till flitig 

användning för illustrering av såväl anstaltens egna meddelanden som 

andra avhandlingar eller uppsatser, behandlande våra skogar och deras 

lif. För anstaltens deltagande i Baltiska utställningen blev ett större 

antal plåtar kopieradt, av somliga mera intressanta negativ gjordes för- 

storingar. 

För att så noggrant som möjligt registrera färgerna i olika jordpro- 

filer har avdelningen börjat att taga färgfotografier av mera typiska 

profiler. De hittills tagna plåtarna kunna visserligen ännu så länge 

blott betraktas som försök, men utan tvivel har man här en ganska 

god metod för att naturtroget avbilda olika jordprofiler. Detta bör i hög 

grad kunna underlätta studiet av de olika jordmånstyperna, då färgen ut- 

gör ett viktigt karaktärstecken, varför dess riktiga återgivande är av ett 

stort värde, då det gäller att jämföra profiler från olika delar av lan- 

det med varandra. 

13. Andra arbeten av avdelningens tjänstemän. 

Föreståndaren har såsom ledamot i kommissionen för försökstaxerin- 

gen av Värmlands läns skogar varit mycket upptagen med arbeten 

utanför avdelningens egentliga arbetsområde. I synnerhet har detta va- 

rit fallet under vintrarna, då föreståndaren författat kommissionens be- 

tänkande, medan somrarna mera ostört kunnat ägnas åt avdelningens 

undersökningar. Detta har gjort, att föreståndaren ej hunnit publicera 

så mycket angående de vid anstalten utförda undersökningarna, som EE 

andra förhållanden kunnat bliva fallet. 



HI. NATURVETENSKAPLIGA AVDELNINGEN. 793 

Utgivna skrifter. 

I meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ha avdelningens tjänste- 

män publicerat: 
HENRIK HESSELMAN: Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet III. 

Berättelse över den botaniska avdelningens verksamhet under treårsperio- 
den 1909—1911 jämte förslag till program. 

— Om snöbrotten i norra Sverige vintern 1910—1911. 
— Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 

1912. II. Botaniska avdelningen. 
— Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 

1913. II. Naturvetenskapliga avdelningen, 
TORSTEN LAGERBERG: Studier över den norrländska tallens sjukdomar, särskilt 

med hänsyn till dess föryngring. 
— Granens topptorka. 

— En abnorm barrfällning hos tallen. 
— Markflorans analys på objektiv grund. 

I flygbladen från anstalten: 
TORSTEN LAGERBERG: Grankottens svampsjukdomar. 

Dessutom ha avdelningens tjänstemän, förutom notiser, litteraturan- 

mälningar. och dylikt, publicerat följande skrifter, berörande skogsbio- 

logiska ämnen eller därmed sammanhängande frågor. 
HENRIK HESSELMAN: Om ymphybrider. Populär naturv. revy 1912. 

— Pflanzengeographie. Schweden 1913. 
— Botanik. Schweden. 1913. 
— Norrländska lövträdsrelikter. Sveriges natur 1913. 
— Värmlands läns skogar jämte plan till en taxering av Sveriges samtliga 

skogar. Betänkande etc. Stockholm 1914. 
— H. V. Tiberg. Nekrolog. Skogsv. tidskr. 1914. 
— Harald Wedholm. Nekrolog. Skogsv. tidskr. 1914. 
— Skogshushållningens nuvarande ställning i Sverige och Beskrivning till na- 

turvetenskapliga avdelningens utställning. Skogsavdelningen i svenska skogs- 
hallen å Baltiska utställningen. Specialkatalog. Stockholm 1914. 

— Om trädens skiktnings- ell skiktförmåga. Skogsv. tidskr. 1914. 
— Värmlands läns skogar enligt den år 1911 utförda försökstaxeringen. 

Skogen 1914. 
TORSTEN LAGERBERG: Växternas vila och några nyare drifningsmetoder. Po- 

pulär naturv. revy. 1912. 
— En intressant bildningsavvikelse hos gran. Sv. Bot. tidskr. 1912. 
— Skogens skadesvampar. — Skogsv. tidskr. 1913 (tills. med N. SYLVÉN). 
— Trädstammens byggnad. Skogsv. folkskr. n:o 35. Stockholm 1914. 
— Ref. af svensk skogslitteratur i Jahresber. iäber die Fortschritte, Verröffent- 

lichungen und wichtigen FEreignisse im Gebiete des Forst-, Jagd- und 
Fischereiwesens fär das Jahr 1911. 

Dito dito "9343 VI TOT 2: 
Dito tr dito 32 Förr RÖTT: 

i Suppl. Zur allg. Forst- und Jagdzeitung 1912, 1913 och 1914 

— (tillsammans med N. SvyLvÉN) Skogens skadesvampar. I. Exsiccat. 
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Förslag till avdelningens arbeten under kommande treårsperiod. 

Som det torde framgå av den lämnade redogörelsen för avdelningens 

verksamhet under den förflutna treårsperioden, har en hel del av de 

större frågor, som sedan länge tillbaka stått på programmet, nu kom- 

mit till en sådan punkt, att en mera utförlig skriftlig redogörelse torde 

vara på sin plats. Jag anser mig därför böra föreslå, att den huvud- 

sakliga tiden under den kommande treårsperioden ägnas åt att avsluta 

och publicera de viktigaste av nu pågående undersökningar. Det skulle 

enligt min uppfattning innebära en fara för avdelningens verksamhet, 

om man nu redan upptoge några nya större och mera omfattande frågor 

på programmet. Det skulle leda till en söndersplittring av arbetskraf- 

terna, som ingalunda vore nyttig. En koncentration är så mycket mera 

nödvändig, som föreståndaren från och med 1916 kommer att föreläsa 

jordmånslära vid den nyinrättade skogshögskolan. Vidare får man räkna 

med att inredningen av den nya institutionen vid Frescati kommer att 

kräva åtskilligt arbete under vintern 1913—1916. De ämnen, som under 

den kommande treårsperioden skulle bringas till en åtminstone prelimi- 

när avslutning för publicering äro omfattande nog, nämligen: 

bränningens inverkan på markens kväveomsättning; 

tallhedarnas föryngringssvårigheter; 

försumpningsförloppet i norrlandsskogarna; 

ljunghedarnas marktyper och deras egenskaper. 

Var och en av dessa ämnen kräver åtskilliga kompletterande under- 

sökningar och observationer, varför även somrarna till stor del bliva 

upptagna för ofvannämnda arbeten. 

På grund av vad ovan anförts får jag föreslå, att arbetsprogrammet 

för kommande treårsperiod får följande utseende: 

1) Skogstyperna. I några av de mest lämpliga av skogsavdelningens 

provytor för stark gallring undersökes markvegetationen medelst den av 

LAGERBERG modifierade RAUNKIAER'ska metoden för att vinna håll- 

punkter för bedömandet av de starka gallringarnas inverkan på mark- 

betäckningen. 

2) Tallhedarnas föryngringssvårigheter. De förut bedrivna undersök- 

ningarna fortsättas i den mån som erfordras för utarbetande av en redo- 

görelse angående det föreliggande problemet. 

3) Risbränningens och kalhuggningens inverkan på marken. Risbrän- 

ningens inverkan på markens kväveomsättning studeras. I samma av- 

seende studeras kalhuggning utan risbränning. 

4) Skogarnas försumpning.! Studier över skogarnas försumpning i Norr- 

land fortsättas efter samma linjer som förut, varjämte i den mån tiden 
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medger rekognoscerande undersökningar göras angående försumpning av 

skogsmark i sydvästra Sverige. 

5) Skogsväxt på mossar. Någon särskild åtgärd föreslås ej för den 

kommande treårsperioden, men bör dock uppmärksamheten hållas riktad 

på detta problem och iakttagelser göras, när lämpligt tillfälle erbjuder sig. 

6) Ljunghedarna. Tjunghedsstudierna fortsättas efter samma linjer 

som förut i avsikt att sammanfatta de gjorda iakttagelserna i en publi- 

kation. 

7) Fordmånsstudier. Ett studium av de viktigare skogsmarkstyperna 

i vårt land påbörjas. 

8) Skogsträdens raser. Redan utförda planteringar av från utvalt frö 

uppdragna plantor omskötas och övervakas i den mån, som så behöves. 

9) Skogsträdens sjukdomar. Rötans förekomst och utbredning i de 

under vintern 1910—1911 toppbrutna granarna undersökes. Barrträds- 

rötorna för övrigt tagas upp till ett mera ingående studium, särskilt 

med hänsyn till förhållandena i de överåriga norrlandsskogarna. 

10) Skogsträdens groningsbiologi. De viktigaste skogsträdens gronings- 

biolegi studeras, särskilt med hänsyn till de groningsbetingelser, marken 

erbjuder. ; 

11) Undersökningar rörande skogsträdens utbredning. För den kom- 

mande treårsperioden göres intet förslag för dessa undersökningar. 

12) Smärre undersökningar utföras i den mån tiden så medgiver. 

Stockholm den 2 mars 1915. 

HENRIK HESSELMAN. 

IV. Förslag till program för entomologiska undersökningar 

under treårsperioden 1915—1917. 

Någon laborator vid Skogsförsöksanstalten för de entomologiska under- 

sökningarna har ännu ej hunnit antagas. I enlighet med Styrelsens upp- 

drag vid sammanträdet den 29 mars har jag emellertid, efter samråd 

med föreståndaren för den naturvetenskapliga avdelningen och assisten- 

ten å skogsavdelningen, sammanställt följande förslagsprogram. 

1. Undersökningar rörande märgborren. 

Som redan i förslaget till program för skogsavdelningen mera i förbi- 

gående omnämnts, bör märgborren i första rummet komma i fråga för 

mera ingående undersökningar. Dess under senare åren observerade 
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härjningar så gott som över hela landet ha väckt hos skogsmännen syn- 

nerligen allvarliga farhågor. Härom vittnar också en särskild till försöks- 

anstalten inkommen skrivelse från ett av våra större skogsbolag. Dispo- 

nenten WILHELM EKMAN framhåller sålunda, att märgborrens härjningar 

äro högst betydande, och att praktiska medel häremot ännu saknas, men 

att frågan om utfinnande av sådana är av allmän och stor betydelse för 

de svenska skogarnas framtid. 

En hel del gjorda iakttagelser visa, att märgborrens härjningar stå i 

direkt samband med vissa avverkningar. I all synnerhet synes denna 

skadeinsekts uppträdande följt gallringarna. Då dessa de senare åren 

bedrivits i allt större omfattning, har också märgborrens förekomst tilltagit. 

Därför föreslås, att skogsavdelningen och laboratorn tillsammans verk- 

ställa en undersökning av märgborrens uppträdande med hänsyn till 

själva gallringstekniken. Härvid bör beaktas, under vilka förhållanden 

gallringsvirket särskilt tjänstgör som yngelplatser, vilka dimensioner 

insekten helst använder, betydelsen av virkets uppläggning och barkning 

m. m. Av intresse vore också en utredning av den tillväxtminskning, 

som märgborrens härjningar åstadkommer, då man härigenom erhölle an- 

visningar på huru stora kostnader, som böra kunna nedläggas på dessa 

härjningars förebyggande. I samband härmed bör givetvis också stu- 

deras insektens utveckling och biologi, särskilt tidpunkten för svärm- 

ningstidens inträffande, dess längd samt larvstadiets längd m. m. Dessa 

undersökningar äro av så mycket större vikt, som insektens massupp- 

trädande understundom ej synes kunna ställas i direkt samband med 

vissa avverkningar. 

Vidare bör undersökas, vilka faror, som brandplatserna efter skogs- 

eldarna erbjuda för spridning av märgborren. Den gångna sommarens 

brandfält erbjuda säkerligen ypperliga tillfällen härför, såsom exempelvis 

Spannarboda-området. 

Undersökningarna rörande märgborren böra sålunda inriktas på att 

finna praktiska och billiga barkningsmetoder eller att utreda lämpligaste 

avverkningstider för att minska märgborrens yngelmöjligheter i syfte att 

förebygga härjningarna. 

2. Studier över barkborrarna. 

Enligt föreliggande uppgifter har under de två senaste åren åter en 

barkborre-epidemi börjat härja i södra Norrland, och fara för dess ytter- 

ligare utbredande synes förefinnas. Möjligen står detta förhållande i 

samband med de svåra snöbrotten vintern 1910—1911. 

Dessa massuppträdanden böra nu undersökas, bl. a. därför, att detär 
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av betydelse för sammanställningar rörande skadeinsekterna, att de större 

härjningarna verkligen bli beskrivna och så att säga inregistrerade. 

Härvid bör också barkborrarnas utveckling och biologi, såsom tid- 

punkten för svärmningstidens inträffande, dess längd samt larvstadiets 

längd och dessas beroende av klimatiska faktorer ingående undersökas. 

I samarbete med den naturvetenskapliga avdelningen torde också härvid 

det gamla tvisteämnet om barkborrarnas uppträdande huvudsakligen är 

av primär eller sekundär art kunna belysas. 

3. Undersökningar över skadeinsekter på gran= och tallkottar. 

Som bekant är den minskning i fröutbyte, som orsakas av vissa in- 

sekter, högst betydande. Som exempel på omfattningen av insekternas 

skadegörelse i detta avseende kan nämnas, att i Bispgårdens skolrevir 

år 1912 så gott som all grankott förstördes av grankottvecklaren samt att 

I914—1915 i 38 av de bevakningsområden, där kott över huvud taget 

förekom, densamma var insektskadad. Dessa exempel skulle lätt kunna 

mångfaldigas. 

Ingående undersökningar böra utföras rörande de insekter, vilka skada 

granens och tallens kottar och frön. 

Av dylika skadeinsekter äga vi i vårt land flera arter, tallkottviveln, 

grankottgnagaren, grankottmottet, grankottvecklaren, gran- och tallfrö- 

myggor och steklar. 

Genom undersökning av material från olika delar av landet utrönas de olika 

skadeinsekternas förekomst, biologi och frekvens samt deras parasiter. 

Därjämte undersökes material från vissa lokaler under en följd av år, 

i syfte att vinna klarhet uti sambandet mellan kottetillgång och skade- 

insekter, samt mellan skadeinsekterna och deras parasiter. 

Dessa undersökningar böra, för att bliva tillförlitliga, omfatta ett rätt 

stort material. De kunna delvis utföras i samband med klängningar 

vid anstalten, men det vore också önskvärt, om ett samarbete mellan 

Skogsförsöksanstalten och de olika klängningsanstalterna kunde äga rum. 

Detta borde utan någon svårighet kunna ske på så sätt, att vid de senare 

placerades lämpliga kläckningslådor, vari kottar efter en viss uppgjord 

plan förvarades och insekterna och deras parasiter insamlades. 

4. Undersökningar av skadeinsekter på skogsträdsplantor i 

plantskolor. 

Plantskolor med barr- och lövträdskulturer äro ofta utsatta för insekts- 

angrepp av olika slag, och antalet av de plantor, som årligen duka 

under till följd härav, är säkerligen rätt stort. 
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Det är framför allt följande insekter, som så vitt man hittills vet varit 

verksamma: ållonborrelarver, snytbaggar, knäppare- och jordflylarver, 

barrlöss och barrträdskvalstret m. fl. 

Det synes därför vara av vikt, att systematiska undersökningar igång- 

sättas i syfte att utröna skadeinsekternas arter och levnadssätt samt de 

medel och åtgärder, som böra användas för att på ett betryggande sätt 

förebygga skadegörelser eller kväva desamma. 

Då de olika arterna avvika högst väsentligt från varandra i fråga om 

levnadssättet, är det ej möjligt, att på förhand utarbeta någon plan för 

undersökningarna, utan få dessa i varje fall rätta sig efter de förhanden- 

varande omständigheterna. 

5. Undersökningar över det lägre djurlivets inflytande på markens 

beskaffenhet. 

Som redan förut omtalats i redogörelsen för den naturvetenskapliga 

avdelningens verksamhet, har markens lägre fauna och dess betydelse 

för humusbildningen varit föremål för ingående undersökningar. Det 

är ännu för tidigt att yttra sig om de erhållna resultaten och om den 

betydelse, som dylika undersökningar kunna få för en rätt uppfattning 

om 'de faktorer, som inverka på markens egenskaper. Mycket tyder 

dock på, att, utom maskarna, vilkas betydelse sedan längre tid tillbaka 

är känd, även övriga lägre djur spela en mycket viktig roll härvid. 

De redan gjorda observationerna böra emellertid vidare bearbetas och 

utvidgas i den mån, som är behövligt. De därvid erhållna resultaten 

böra tjäna till ledning för fortsatta undersökningar. 

6. Diverse undersökningar. 

Vid uppkommande andra insektshärjningar än här ovan nämnda bör 

dessutom laboratorn utföra undersökning eller stå till tjänst med lämp- 

liga råd. 
I den mån tiden det medgiver, torde även en del smärre skogsentomo- 

logiska undersökningar kunna företagas. 

Bland dessa förtjäna särskilt att framhållas undersökningar över skade- 

insekternas larver. 

Det måste givetvis vara av stor vikt, att skogsmannen blir i tillfälle 

att kunna bestämma de insekter, vilka göra skada som larver, redan på 

larvstadiet, ty på kunskap om arten beror ju i första handen möjlig- 

heten att kunna bedöma, vilka åtgärder som behöva vidtagas. Vår kun- 

skap i detta avseende är emellertid ännu allt för ringa, så att ofta nog arten 

ej kan bestämmas utan uppfödning av larverna. Därför bör, i den mån 
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tiden medgiver, uppmärksamheten riktas på att öka vår kunskap om 

larvernas utseende och byggnad, så att med tiden tabellariska översikter 

över dessa kunna utarbetas. 

Förslag till entomologiska arbeten under kommande treårsperiod. 

På grund av ovan lämnade motiv får jag således föreslå, att de en- 

tomologiska undersökningarna må omfatta följande frågor under perioden 

1915— 1917. 

1) Undersökningar rörande märgborren. Studier utföras över insektens 

utveckling och biologi, särskilt tidpunkten för svärmningstidens inträffande. 

Omfattningen av skadegörelser genom märgborren belyses. Olika bark- 

ningsmetoder prövas för att minska insektens yngelmöjligheter, varvid 

även den lämpligaste avverkningstiden beaktas. 

2) Studium över barkborrarna. Barkborrarnas massuppträdanden göras 

till föremål för undersökningar med hänsyn till insekternas utveckling 

m. m. 3 

3) Undersökning över skadeinsekter på gran- och tallkottar. Dessa in- 

sekter studeras dels vid försöksanstaltens egna klängrum, dels ock vid 

olika andra klängningsanstalter. | 

a) Undersökningar av skadeinsekter på skogsträdsplantor i plantskolor 

utföras. 

5) Undersökningar över det lägre djurlivets inflytande på markens 

beskaffenhet. Redan igångsatta undersökningar fortsättas och bearbetas. 

6) Diverse undersökningar. Eventuellt uppkommande andra insekts- 

härjningar, än ovan nämnda, böra undersökas, varjämte en del smärre 

andra entomologiska undersökningar må företagas i den mån, tiden det 

medgiver. 

Givetvis finnas även andra skogsentomologiska spörsmål av betydelse, 

men det ovan skisserade programmet torde vara mer än tillräckligt un- 

der den närmaste treårsperioden. Laboratorns tid kommer ju att i vä- 

sentlig del tagas i anspråk för undervisningen vid skogshögskolan, och 

de båda entomologiska institutionernas ordnande kräver säkerligen första 

året betydande arbete. 

Stockholm den 3 april 1915. 

GUNNAR SCHOTTE. 

52 Skogsvårdsforeningens Tidskrift 1915. 
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V. Av styrelsen för Statens Skogsförsöksanstalt för treårs- 

perioden 1915—1917 fastställt arbetsprogram. 

Efter det sådan överläggning, varom stadgas i $ 15 av nåd. instruk- 

tionen för skogsförsöksanstalten, ägt rum den 12 och 13 april, och vid 

vilken närvoro förutom styrelsens samtliga medlemmar och professorerna 

vid Statens Skogsförsöksanstalt och skogshögskolan följande särskilt till- 

kallade sakkunniga, nämligen disponenten, f. d. kaptenen B. A. de Ver- 

dier, jägmästare And. Holmgren och disponenten G. Kuylenstierna, 

har styrelsen för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt vid sam- 

manträde denna dag fastställt följande arbetsprogram för försöks- 

anstalten att lända till efterrättelse under åren 1915—1917, dock med 

rätt för försöksanstalten att utföra smärre, ej här nedan nämnda under- 

sökningar i den mån tiden så medgiver: 

I. Föryngringsfrågan. 

a) Fröundersökningar. "Undersökningar påbörjas för utrönande av den 

lämpligaste kottplockningstiden samt förvaring av skogsfrö (S.'). De vikti- 

gaste skogsträdens groningsbiologi studeras, särskildt med hänsyn till de 

groningsbetingelser, som marken erbjuder (N.) Försöksfälten för utrönande 

av det norrländska tallfröets markgroningsprocent revideras och bearbe- 

tas för publicering (S.). Befintliga proveniensytor revideras, då så erfor- 

dras (St). 
b) Särskilda åtgärder för åstadkommande av naturlig föryngring. N 

lämpliga ställen utföras försök medelst kantblädning efter WAGNERS 

metod (S-.), varvid olika beståndskanters fröproducerande förmåga stude- 

ras (S). Föryngringens uppkomst i olika väderstreck av hyggestrakterna 

undersökes (S.). Risbränningens och kalhuggningens inverkan på mar- 

ken undersökes med hänsyn till markens kväveomsättning (N-.). 

c) Skogsodlingsåtgärder. De anlagda försöken för utrönande av lämp- 

ligaste såddtid i Norrland fortsättas (S.). Befintliga kulturförsök med 

tall och gran i olika förband revideras vid behov (S.) Tillväxtförloppet 

hos trädplantsrötterna undersökes till utfinnande av lämpligaste plante- 

Hogs (SKkellerN:) 

d) Föryngringsproblemet i särskilda skogstyper. De förut angående 

tallhedarnas föryngringssvårigheter bedrivna undersökningarna fortsättas 

! Bokstäverna angiva S. skogsavdelningen, N. naturvetenskapliga avdelningen och E. ento- 

meologiska undersökningar. 
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i den mån, som erfordras för utarbetande av en redogörelse angående 

det föreliggande problemet (N.). 

II. Beståndsvårdsåtgärder. 

a) Gallringars och ljushuggningars utförande. Befintliga ytor för gall- 

ringar och ljushuggningar revideras vid behov, och nya ytor anläggas, 

i den mån tiden så medgiver huvudsakligen i tallskogar och granskogar 

av låg bonitet samt i granskogar i Norrland av alla boniteter, i björk- 

skogar i Norrland, i några asp- och ekbestånd samt i barrblandsskogar 

(S.). I de sistnämnda bestånden anläggas ytor i unga sådder eller plan- 

teringar för belysande av bästa sätt att uppdraga blandbestånd (S.). 

b) Markflorans förändring. I några av de mest lämpliga provytorna 

för stark gallring undersökes markvegetationen medelst den av LAGERBERG 

modifierade RAUNKIAER'ska metoden för att vinna hållpunkter för bedö- 

mandet av de starkaste gallringarnas inverkan på markbetäckningen (N.). 

III. Siukdomar och skador på skogsträden. 

a) Sjukdomar och skador, Jörorsakade av svampar. Rötornas före- 

komst och utbredning i de under vintern 1910—1911 toppbrutna gra- 

narna undersökes (N.). Barrträdsrötorna för övrigt tagas upp till ett 

mera ingående studium, särskilt med hänsyn till förhållandena i de över- 

åriga norrlandsskogarna (N.). 
b) Skador, förorsakade av insekter. "Undersökningar påbörjas rörande 

dels skadeinsekter på gran- och tallkottar och dels å skogsträdsplantor i 

plantskolor. Omfattningen av märgborrens och barkborrarnas ökade 

härjningar inom vissa områden studeras, och bör på samma gång kun- 

skap om de kända metoderna för ett verksamt bekämpande av dessa 

sistnämnda insekter spridas bland skogsägarna. Härjämte böra vid even- 

tuella andra insektshärjningar studier verkställas och råd givas rörande 

härjningarnas förhindrande (E.). 

IV. Skogsträdens raser och främmande skogsträds användbarhet 

i landet. 

a) Rasstudier över gran och tall. Redan utförda planteringar av från 

utvalt frö uppdragna plantor omskötas och övervakas i den mån så be- 

höves (N.). 
b) Zyskt granfrö. Befintligt planmaterial av tysk gran användes för 

anläggande av försöksytor, varjämte planmaterial utlämnas till revirför- 

valtarna med begäran om deras användande vid revirens skogsodlingar (S-.). 
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c) Lärk. I lärkbestånd anläggas ytterligare några ytor, varefter re- 

sultaten från undersökningarna rörande dessa trädslag bearbetas för pu- 

blicering (S-). 

V. Undersökningar rörande skogsmarken. 

a) Yordmånstyper. I avsikt att åstadkomma en systematisk framställ- 

ning av de svenska skogsmarkstyperna påbörjas en undersökning av 

de viktigaste huvudtyperna, varvid uppmärksamheten riktas såväl på vill- 

koren för typens uppkomst som dess värde ur skogsproduktiv syn- 

punkt (N-.). 
b) Degenererade skogsmarkers uppkomst och förbättring. Ljunghedsstu- 

dierna fortsättas på samma sätt som förut i avsikt att sammanfatta de 

gjorda iakttagelserna i en publikation (S. och N-.). 

Studier över skogarnas försumpning i Norrland fortsättas efter samma 

linjer som förut, varjämte, i den mån tiden så medger, rekognoscerande 

undersökningar göras angående försumpning av skogsmark i sydvästra 

Sverige (N.). 

c) Mossmarkers omvandling till skogsmark. Även om några särskilda 

undersökningar härutinnan ej medhinnas, bör dock uppmärksamheten 

hållas riktad på detta problem och iakttagelser göras, när lämpligt tillfälle 

härför erbjuder sig (N-.). 

Beträffande ifrågasatt specialprogram för föryngringsförsök i de norr 

ländska skogarna är Styrelsen betänkt att under året hos Kungl. Maj:t 

göra framställning om beviljande av särskilt anslag härför. 

Stockholm den 4 juni 1915. 



VI. SPECIALPROGRAM FÖR DE NORRLÄNDSKA SKOGARNAS FÖRYNGRING. 803 

VI. Förslag till specialprogram för vissa frågor rörande 

de norrländska skogarnas föryngring. 

Spörsmålet huru de gamla norrländska skogarna av delvis urskogs- 

karaktär lämpligast böra föryngras utgör ett av vårt lands viktigaste 

skogsproblem. Denna fråga har också ingående behandlats vid de vart 

tredje år återkommande mötena för överläggning om skogsförsöksan- 

staltens arbetsprogram för närmaste treårsperiod. 

Sålunda upptog det till 1903 års möte upprättade programmet för- 

yngringsåtgärder i timmerblädningsskogar i Norrland och Dalarna, vilka 

åtgärder, i den mån den botaniska avdelningens undersökningar av för- 

sumpad skogsmark fortginge, även borde omfatta sådan mark. Detta 

program avsåg dels markberedningsåtgärder i blädade tallbestånd, dels 

upptagande av luckor eller hyggen av olika storlek i på samma sätt be- 

handlade granbestånd, och markens behandling därstädes på olika sätt. I 

överensstämmelse med dessa föreskrifter tillkommo under åren 1906—1907 

trenne försöksserier a Oxböle och Säters kronoparker i Jämtland och Me- 

delpad om tillsammans 24 avd. med en areal av 4,38 har. Över resul- 

tatet av dessa försök är det visserligen ännu väl tidigt att döma, men 

ytorna ha i stort sett endast lämnat ett negativt utslag. Någon åter- 

växt har ej uppkommit, då den föryngring, som här och där förefin- 

nes, utgöres av plantor, som kvarlämnats vid avverkningen. j 

I programmet för treårsperioden 1906—1908 vidtogs ingen förändring 

rörande föryngringsåtgärderna. 

Arbetsprogrammet för åren 1909— 1911 föreskrev, att försöksytor skul- 

le fortfarande anläggas för föryngringsfrågans lösning, men dock först sedan 

föryngringsproblemet kritiskt studerats och därvid nödig klarhet vunnits 

för att kunna anordna systematiska försök. I förslaget till arbets- 

program framhölls nämligen år 1909, att man ej får ställa alltför stora 

förhoppningar på föryngringsfrågans lösning genom utläggande av för- 

söksytor i enlighet med det för dessa arbeten förut gällande programmet. 

Så möta t. ex. alltid svårigheter för erhållande av fullt jämförbara ytor, 

och därför kunna lätt så många olika faktorer komma att influera på 

de slutliga resultaten, att dessas samarbetande till någon mera generell 

erfarenhet blir svår. I programförslaget framhölls i stället, att både 

snabbare och mera värdefulla resultat i denna fråga skulle kunna er- 

hållas genom detaljstudier, där man säkrare kan överskåda de olika in- 

verkande faktorerna. En sådan detaljstudie är just de av: bota- 
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niska avdelningen igångsatta undersökningarna över föryngringssvårighe- 

terna i de norrländska tallhedarna. En första redogörelse över dessa 

studier har publicerats år 1910,! och fortsatta iakttagelser härom torde 

under nästa år komma att offentliggöras. 

År 1909 utökades även föryngringsprogrammet rörande Norrland med 

en särskild undersökningsserie rörande den norrländska skogsfröfrågan. 

Denna fråga skulle sålunda undersökas från tvenne synpunkter, dels ge- 

nom försök att i orten öka fröproduktionen och dels genom förflytt- 

ningsförsök med frö från sydligare trakter. I förra avseendet ha sär- 

skilt rikt kottbärande träd uppsökts och beskrivits. Från dessa ha se- 

dermera kott insamlats, och av det erhållna fröet ha planteringar an- 

lagts i Bräcke revir i Jämtland genom anstaltens naturvetenskapliga av- 

delning. 

För förflyttningsförsöken med frö från sydligare trakter av landet ha 

i Norrland av skogsavdelningen under åren 1911—1912 anlagts 13 för- 

söksserier om 223 olika avdelningar med en sammanlagd areal av 15,78 

hektar. Dessa planteringsförsök, vilka äro de mest omfattande proveni- 

ensförsök, som någonstädes blivit utförda, ha redan lämnat ett för den 

norrländska skogsvården synnerligen värdefullt resultat. Det har nämli- 

gen redan kunnat konstateras, att vid skogsodlingar i Norrbotten ej kan 

användas frö från mellersta Sveriges bättre skogstrakter eller södra 

Norrland.? 

Arbetsprogrammet för åren 1912— 1914 upptog en undersökning av 

äldre, genom revirpersonalen utförda markberedningsåtgärder i Norrland. 

När förslaget härtill diskuterades på 3-årsmötet 1912 framhölls, liksom 

vid föregående 3-årsmöte, att anstalten ej borde på måfå utlägga: ytor, 

utan i stället göra specialundersökningar, och att naturvetenskapliga av- 

delningens teoretiska utredningar borde föregå direkta praktiska försök i 

större skala. I överensstämmelse härmed har denna avdelning upptagit un- 

dersökningar över risbränningens och kalhuggningens inflytande på marken, 

vilkas resultat torde föreligga redan under innevarande år. — Undersöknin- 

garna av de under 1880- och o9o-talen av skogspersonalen utförda mark- 

beredningsförsöken ha givit till resultat, att å risbrända trakthyggen av 

t. o. m. mycket betydande storlek i icke alltför hedartad ännu fröbar tall- 

' HENRIK HESSELMAN: Studier över de norrländska tallhedarnas föryngringsvillkor. I. 

Medd. från Statens skogsförsöksanstalt 1910. 

>? EDVARD WIBECK: Om självsådd och skogsodling i övre Norrland. Medd. från Statens 

skogsförsöksanstalt 1913. 

GUNNAR SCHOTTE: Ett observandum vid inköp av skogsfrö. Statens skogsförsöksanstalts 

flygblad n:r 3. 
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skog erhålles en synnerligen god återväxt, samt att vissa försumpade 

granmarker ganska lätt kunna omföras till en bättre beståndstyp.! 

Den norrländska skogsfröfrågan utvidgades i 1912 års program med en 

utredning om det norrländska skogsfröets markgroningsprocent och under- 

sökning av detta frös eftergroning i marken. För detta ändamål ha anlagts 

3 försöksserier om 30 avdelningar med en areal av 0,38 hektar. Resulta- 

tet från dessa undersökningar, som visa särskilt det norrländska tall- 

fröets benägenhet för. eftergroning, kommer att publiceras innevarande år. 

Samtidigt ha också igångsatts systematiska undersökningar om den 

för Norrland viktiga frågan: höst- eller vårsådd. Hittills föreligga här- 

för trenne försöksserier med 21 avdelningar med en areal av 0,71 hektar. 

Dessa försök, som redan nu tyckas tyda på vårsåddens företräden 

framför höstsådden, äro avsedda att fortsättas nnder en 10-årsperiod och 

kompletteras med meteorologiska iakttagelser. 

Slutligen har i förslaget till arbetsprogram för anstaltens arbeten under 

den kommande treårsperioden 1915—1917 plan framlagts om ytterligare 

utvidgning av undersökningarna rörande den norrländska föryngrings- 

frågan genom studier av skogsträdens groningsbiologi och undersök- 

ningar över kalhuggningens inverkan på marken med hänsyn till mar- 

kens kväveomsättning, genom anläggandet av blädningsförsök enligt 

Wagners metod i Norrland samt genom föryngringsförsök i fjällskogarna 

med till en början undersökning av fröets grobarhet därstädes och 

såddförsök, som äro avsedda att även komplettera anstaltens övriga 

proveniensförsök i Norrland. 

Av denna kortfattade resumé torde framgå, att skogsförsöksanstalten i 

mycket stor utsträckning — så långt arbetskrafter och nödiga expens- 

medel till resor och arbetenas utförande varit tillgängliga — haft sin 

uppmärksamhet riktad på den norrländska skogsföryngringsfrågan. 

Emellertid har kravet på ett hastigare realiserande av den gamla 

föga utvecklingsbara skogen i Norrland skjutit den norrländska föryng- 

ringsfrågan alltmera i förgrunden. Statsmakterna önska erhålla större 

inkomster från statsskogarna i Norrland genom avsevärt ökad avverk- 

ning, men synas även vara villiga att nedlägga större kostnader för er- 

hållande av återväxt än tillförene (se statsrevisorernas berättelse för år 

1913 rörande domänstyrelsen), och de enskilda skogsägarna i övre Norr- 

land framställa samma krav och önskemål beträffande sina egna sko- 

'gar. (Se Svenska Trävaruexportföreningens inlaga till Kungl. Maj:t 

rörande lappmarkskogarna.) 

! EDVARD WIBECK: Om självsådd och skogsodling i övre Norrland. Medd. från Statens 

skogsförsöksanstalt 1913. 
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På grund härav vore det synnerligen önskvärt, om på en jämförelsevis 

kort tid kunde erhållas möjligaste klarhet över, huru dessa Norrlands 

äldre skogar lämpligast böra avverkas och föryngras. Visserligen äro 

de mera djupgående utredningarna härutinnan, som utföras av den na- 

turvetenskapliga avdelningen vid skogsförsöksanstalten, ännu ej slut- 

förda, men de redan utförda undersökningarna ha liksom även skogs- 

avdelningens proveniensförsök i avsevärd grad belyst föryngringsproblemet. 

Såväl dessa undersökningar som den diskussion, vilken förts mellan 

intresserade skogsmän, har haft till följd, att riktlinjerna för de norr- 

ländska skogarnas föryngring nu ligga klarare än år 1909 och 1912, 

då möjligheten att med hopp om framgång anlägga praktiska försök i 

större skala livligt debatterades vid deomnämnda treårsmötena. Med 

noga tillvaratagande av vad man således redan vet rörande problemet 

om de norrländska skogarnas föryngring, bör man nu med hopp om 

framgång kunna i stor skala anställa föryngringsförsök, som för den 

praktiska skogsvården skulle kunna giva tillfredsställande anvisningar 

och kostnadsberäkningar för lämpligaste metoder i och för dessa sko- 

gars föryngring. 

Vid det möte, som — jämlikt $ 8 i Kungl. Maj:ts nåd. instruktion för 

skogstörsöksanstalten — hölls den 12 och 13 april innevarande år inför 

styrelsen för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt framfördes 

dessa synpunkter av de till mötet särskilt tillkallade sakkunniga och 

i synnerhet med styrka av representanten för Norrland, jägmästere AND. 

HOLMGREN. 

På grund av sålunda uttalade önskningar och den förda diskussionen 

fick undertecknad 1 uppdrag att utarbeta förslag till de undersökningar, 

som — med ökade arbetskrafter och anslag — behövas för ett nöjaktigt 

svar på spörsmålet, huru de norrländska skogarna lämpligast böra för- 

yngras, och som kunna slutföras under en bestämd, kortare period av 

10, högst 15 ar. 

Det sålunda upprättade förslaget har sedan i vissa smärre detaljer 

kompletterats med anledning av yttranden, som över det ursprungliga 

förslaget avgivits i oktober detta år av de vid 3-årsmötet närvarande 

särskilda sakkunniga. 

Den ifrågasatta nya serien försök, kompletterande skogsförsöksanstaltens 

allmänna program, synes böra omfatta dels undersökning om norrlands- 

skogarnas fröproducerande förmåga, dels försök för erhållande av naturlig 

föryngring och dels olika skogsodlingsåtgärder, såsom sådder och plan- 

teringar. Härtill torde böra eventuellt komma en utredning om de ut- 

förda stora myrdikningarna i Norrland och härvid vunna resultat. 
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1. Undersökning av norrlandsskogarnas fröproducerande 

förmåga. 

Huvudmassan av de norrländska skogarna bestå av överåriga individ: 

Just härigenom har man i allmänhet ansett, att det borde vara ganska 

vanskligt att på naturlig väg föryngra norrlandsskogarna. Ett stöd för 

detta antagande har man haft i äldre undersökningar, utförda av HOLMERZ' 

och undertecknad”, enligt vilka framgår, att 7 allmänhet yngre och medel- 

ålders skog lämnar tyngre och mera grobart frö än äldre träd. Senare lär 

emellertid jägmästare A. HOLMGREN genom några smärre ännu ej pu- 

blicerade undersökningar funnit, att även ganska gamla träd kunna giva 

en om ock liten kvantitet gott grobart frö. Det synes vara av stor vikt 

att dessa undersökningar verkställas i större skala och under en följd av år. 

Vid avverkningarna böra sålunda på lämpliga platser ställas fröträd av 

olika beskaffenhet i äldre bestånd, vilka träd därefter friställas, beskrivas 

och inregistreras. Från dessa träd insamlas sedan kotten under en följd 

av år och klänges, varefter fröets kvalitet och kvantitet undersökes. 

Härigenom erhålles en stastistik på den kvantitet frö och dess beskaf- 

fenhet, som den gamla skogen kan lämna, och ett svar på det viktiga 

spörsmålet, huruvida det lönar sig att spara fröträd i mycket gammal 

skog eller att från dem insamla kott. Då det norrländska tallfröet sy- 

nes ha större markgroningsprocent än tallfröet i sydligare trakter, bör 

i detta sammanhang fröets kvalité även utrönas genom markgronings- 

försök i trakter, klimatiskt likvärdiga med dem, där det skördats. 

2. Försök för erhållande av naturlig föryngring. 

Fördelen av markberedning för erhållande av naturlig föryngring har 

visat sig alltmera påtaglig. För att på enklaste, billigaste och bästa 

sätt åstadkomma beredning av markytan finnas sedan gammalt några 

redskap, varjämte flera nya apparater härför konstruerats under se- 

naste tid. Här må erinras om den finska svedjeplogen, klösharven av 

en större stock, kultivatorsharven, VIRÉNS kulturplog, BERGLINDS rut- 

hackningsmaskin, GRAFSTRÖMS radhackningsapparat, HAUGENS skogsharv, 

P. C. LÖKENS och SKURDALS harvar samt Domarnässtocken. Dessa 

olika redskap utprovas noga a skilda markslag. Resultaten av dessa 

redskapsprovningar, som böra delvis upprepas, när eventuellt nya red- 

skap tillkomma, böra kunna pucliceras utan att man inväntar besånings- 

resultaten. Härigenom kan bland skogsägarna tämligen snart spridas 

! HoLMERZ C. G.: Om tallens grobarhetsålder, Tidskr. för skogshushålln. 1900. 
2 SCHOTTE, GUNNAR: Tallkottens och tallfröets beskaffenhet skördeåret 1903-1904. 

Medd. fr. Statens skogsförsöksanstalt 1905. 
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kännedom om de bästa redskapen och uppfinnarna stimuleras för nya 

genom stubbrytning, då denna i vissa delar i Norrland, särskilt där tjär- 

bränning bedrives, kan få praktisk betydelse även för föryngringen. 

Vidare anläggas föryngringsytor av olika storlekar i de skilda skogshu- 

vudtyper, som förekomma 1 Norrland. I varje sådan föryngringsserie läm- 

nas en orörd jämförelseyta, medan marken behandlas på olika sätt å de 

andra avdelningarna, exempelvis genom löpsvedning, markens sårande 

genom de bäst befunna markberedningsredskap eller andra liknande me- 

toder. 

Dessa föryngringsserier böra anläggas på 5—6 olika ställen i Norr- 

land, därav två inom fjällskogarna. De växlande klimatiska förhållan- 

dena i det långsträckta Norrland nödvändiggöra nämligen försökens an- 

läggande åtminstone på 2—3 olika platser. Härjämte är det lämpligt 

att försöken spridas på flera ställen, så att de lätt kunna studeras av 

skogsmännen. Från denna synpunkt böra de förläggas till, vad kom- 

munikationsleder beträffar, tämligen välbelägna skogar. Inalles tarvas 

för dessa försök ungefär 19 serier med omkring 10 parceller vardera 

eller inalles 190 ytor med en sammanlagd areal av cirka 50 hektar. 

3. Skogsodlingsförsök. 

a) Sådaer. 

Många av de hittills utförda skogssådderna i Norrland synas ha miss- 

lyckats dels och framför allt på grund av att olämpligt frö blivit använt 

(från sydligare delar av vårt land) och dels genom användande av 

olämpliga metoder. 

Dessa förhållanden böra tydligt påvisas genom en del såddförsök a 

olika skogstyper och aå skilda delar av Norrland. 

Om i de tre vanligaste skogstyperna å 4 trakter utföras 3 olika sådd- 

metoder (strecksådd samt rutsådd med olika utförd luckring av marken) 

kräver detta arbete tolv försöksserier med tillsammans 48 avdelningar. 

Dessa kunna dock göras mindre än försöken för naturlig föryngring, så 

att varje parcell endast behöver omfatta cirka 10 ar. Härtill bör komma 

bredsåningsförsök å torrlagda myrar omedelbart efter fullständig torr- 

läggning och 3 å 4 år senare. Såddförsöken komma att inalles omfatta 

ungefär 10 hektar. 

b)  Planteringsförsök. 

De planteringsmetoder, som kunna få någon större användning i Norr- 

land äro endast spettplantering och plantering i öppen grop. Jämförda 
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försök med de båda metoderna för såväl tall som gran bör å olika 

marker verkställas i skillda trakter av Norrland. Skogsodlingarna böra 

eventuellt utföras dels å nya (färska) hyggen, dels i äldre sådana. Detta 

försök kräver 4 serier (därav en i tjälltrakterna) om 6 parceller å åt- 

minstone trenne markslag eller 72 avdelningar. Försöken aå tallhedarna 

torde även böra utföras med fylljord av olika beskaffenhet, varigenom 

avdelningarna ökas till 120 stycken. De behöva likväl ej omfatta större 

areal än 10 ar, men komma ändå att upptaga en areal av 12—15 har. 

försöken anläggas planteringsförsök i omvänd torva. 

Till planteringsförsöken höra också försök med olika förband. Dessa 

kunna möjligen göras glesare än i södra delarna av landet. TI varje fall 

synas systematiska försök med 1, 1,5, 2, 2,5 och 3 meters förband för tall 

Och I,s, 2, 2,5 och 3 meter för gran böra prövas. Då varje parcell 

måste vara minst 25 ar, kräver varje serie omkr. 1,5 hektar, och sådana 

böra anläggas på cirka 4 platser i Norrland samt på ett par marktyper 

för varje trädslag. På så sätt behövde anläggas 16 serier med 72 av- 

delningar om tillsammans cirka 25 hektar. Förbandskulturerna komma 

emellertid ej att lämna några avgörande resultat under den nedan före- 

slagna 15-åriga försöksperioden, men de få framdeles samarbetas med 

skogsavdelningens övriga dylika försök, som hittills mest anlagts i södra 

delarna av landet. 

Vid alla sådd- och planteringsförsöken bör givetvis användas frö av 

synnerligen omsorgsfullt vald proveniens. 

4. Kritisk granskning av i skogsbrukssyfte utförda dikningar. 

I Norrland ha som bekant under de två senaste decennierna utförts 

synnerligen storartade dikningsföretag. Tiden torde nu vara inne för 

astadkommande av en utförlig och objektiv redogörelse för dessa stor- 

artade arbeten a såväl statens som enskildes skogsmarker. Härvid blir 

av intresse — förutom en uppgift på omfattningen av dessa arbeten — 

att belysa de olika torrläggningsmetoder, som å olika marker och skilda 

mosstyper kommit till användning, kostnaderna härför och de hittills 

uppnådda resultaten. Även vidtagna direkta föryngringsarbeten å så- 

lunda torrlagda marker böra ingående studeras. 

Undersökningarnas organisation och kostnader. 

Det för åren 1915—1917 framlagda arbetsprogrammet för skogsför- 

söksanstalten är mer än tillräckligt omfattande för den nuvarande per- 

sonalen vid anstalten. En inskränkning i detta program till förmån för 
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de viktiga föryngringsförsöken i Norrland kan ej heller ske. Det all- 

männa programmet innehåller nämligen också för skogshushållningen 

synnerligen viktiga spörsmål och redan påbörjade undersökningsserier 

måste fortfarande behandlas och delvis kompletteras för att de med dem 

avsedda ändamålen skola kunna nås. Så t. ex. tarva redan befintliga 

gallrings- och skogsodlingsytor upprepade revisioner vart andra till 

tionde år. Redan detta arbete kräver exempelvis ungefär ?/, av den 

nuvarande personalens vid skogsavdelningen tid. 

Dessutom äro de nu föreslagna föryngringsförsöken av den karaktär, 

att de kunna slutföras på en relativt kort, bestämd tid och därför med 

fördel anförtros åt extra personal. Under de närmaste 5 åren böra så- 

lunda samtliga försöken anläggas och kräva då mycket arbete. Under 

de därpå följande 35 åren, då de egentliga resultaten skola förväntas, 

kräva ytorna blott en viss tillsyn samt smärre revideringar och kom- 

pletteringar. Under en sista s5-årsperiod böra slutligen ytorna fullstän- 

digt revideras och resultaten bearbetas för publicering. 

Jag får därför föreslå att det nu framlagda specialprogrammet utföres 

under en period av 15 år. Efter denna tid böra visserligen en del 

av dessa försök ej nedläggas utan allt fortfarande studeras, men de komma 

då ej att kräva så synnerligen avsevärd tid och böra kunna övertagas av 

skogsavdelningens fasta personal, eventuellt förstärkt med något biträde. 

För det nu föreslagna arbetets ledande bör anställas en skogsman, som 

synnerligen väl känner de norrländska skogsförhållandena och som visat sig 

med noggrannhet och skicklighet kunna utföra jämförande försök. Vare sig 

härför kan förvärvas någon ordinarie skogstjänstemän, som erhåller tjänst- 

ledighet, eller ej, fordras likväl en så framstående förmåga för arbetets 

utförande, att hans arvode ej kan sättas lägre än 6,400 kronor, då 

han vintertid måste vara bosatt i Stockholm och utföra undersöknin- 

gar åa försöksanstaltens institutionsbyggnad. Under första året behöva 

särskilt omfattande rekognosceringsresor utföras av denne. Under vinter- 

halvåret blir han sysselsatt med dels klängnings- och fröundersökningar 

och dels förberedande bearbetningar av materialet. Om han något av 

de första åren ej skulle bli helt upptagen under vintern med de före- 

slagna norrländska föryngringsarbetena, finnas i övrigt nog med arbeten 

och undersökningar åt honom vid skogsavdelningen, där han i så fall 

bör vara skyldig biträda. Till försöksledarens biträde bör vidare anstäl- 

las ett skogsbiträde med kronojägares utbildning. Härtill fordras en 

synnerligen dugande och praktisk man för att leda själva arbetsfolket 

vid försöken och 1 övrigt biträda med räknearbeten och utredningar. För 

honom föreslås ett arvode av 2,000 kr. pr år. Det är möjligt, att detta skogs- 

biträde under exempelvis månaderna okt.—jan. de första åren ej får full 
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sysselsättning med dessa specialundersökningar, men bör han då kunna 

biträda med räknearbetet rörande skogsavdelningens övriga undersök- 

ningar. 

Tablå över beräknade kostnader: 

S . Engångsutgifter: 

Möbler till tvenne reservrum i försöksanstaltens byggnad 

jämte anskaffning av en del instrument (räknemaskin, 

fotografikamera, måttband och en del skogsodlingsinstru- 

FRIES ARVET SS ITE ELNA NN SARS ARNES AR En sea 6 TRE SR ANA kr. —3,000 

Utgifter under första 5-årsperioden: 

Arvode till försöksledare pr år... kr. 6,400 

Resekostnader för d:o pr år...... > 3,000 

Arvode till skogsbiträde pr år ... > 2,000 

Resekostnader för d:o pr år ...... » 1,400 

Hanftlängning (PI) Al. .sscsöser sne » 2,500 
Hägnadskostnader pr år ............ 3 12,000 

Diverse expenser, blanketter, foto- 

SEA HEADS VISA ARE ena Rssbo a SR 790 19,000.5 = kr. 95,000 

Beräknade utgifter under andra 5-årsperioden: 

Arvode till försöksledaren under 

237 [TE NO KB LS Byggs sh RS Kr NS SA kr. 1,088 
Reseersättning för d:0 .............. > I,200 

Skogsbitr. arvode och reseersättn. » 3,200 

Hantlangning och expenser ...... HITS 

Hägnadernas underhåll och tillsyn >» 500 — 9,300. 5 = kr. 36,500 

Förslagskostnader under tredje 5-årsperioden. 

Arvode till försöksledaren ......... kr. 6,400 

Reseersättningar för d:0 ............ bo 25500 
Arvode till skogsbiträde och rese- 

kostnader till: hOnOmM:::: succe. >» 3,5900 

Hantlangningskostnader ............ » 800 
Hägnadernas underhåll och tillsyn > 500 

Diverse expenser, blanketter, foto- 

ORKANER! M.M: scsks öra Ho Led AT OOORTA4,700:.5 — KE: 73:00 

Summa kostnader kr. 208,000 

I detta kostnadsförslag ingår ej den föreslagna utredningen om de 

utförda skogsdikningarna. Dessa kunna antingen utföras av den före- 

slagna försöksledaren, därest denne är förtrogen med denna specialgren 
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av undersökningarna och i så fall under andra 5-årsperioden, eller också 

av en eller två härför lämpade personer. Härför tarvas ersättning till 

denne (dessa) under tvenne (ell. ett) år med 12,800 kr., reseersättnin- 

gar med 5,200 kr. samt 2,000 kr. i hantlangningsmedel och expenser eller 

tillsammans omkring 20,000 kr. : 

Av denna överslagsberäkning framgår, att kostnaden för dessa speci- 

ella norrlandsundersökningar ej behöver överstiga 230,000 kr., fördelade 

på 15 är — en kostnad som ej kan anses stor i förhållande till den 

ekonomiska betydelse det har för landet, att i Norrland goda föryngrings- 

försök komma till utförande av vilka skogsägarna direkt kunna hämta 

lärdom. 

Då ingen tid bör förhalas på lösningen av de norrländska skogsför- 

yngringsproblemen, och då fröår äro att förvänta såväl vintern I915— 

1916 (för gran) som vintern 1916—1917 (för tall), vore det av synnerli- 

gen stor vikt, om den nu föreslagna avdelningen av försöksanstalten finge 

träda i verksamhet I april 1916. För detta år skulle tarvas ett anslag av: 

EN SANT SUtGTiET ss AA SR (1 RA SNR RR VN 3,000 
aAnVOdennl as försöksledaret esse TRA 4,800 

> 3 NASKOP SPIKA ES pt SSR SERA AA a 1,500 
FESCCESAVONNIITO Ales Me rEg a pli, SR NA Sa a An 4,400 
HÄN lan NI g SKOS tal EIA SNR AA 3,500 

192 1Gi a Ka (LOT Bo Ke Ke OA oe SAS AS ERE TT AR SERA NE EN 2,000 
EITVERS CHCKP EHSEK «sa NAN Fa sek ek RESA RR Lar 700 

kronor 19,900 

För år 1917 tillkommer arvode hela året för försöksledare och skogs- 

biträde eller en ökning med 2,100 kr., medan engångsutgifterna bortgå, 

vadan kostnaderna då skulle belöpa sig till 19,000 kronor. 

Stockholm den 20 oktober 1915. 

GUNNAR SCHOTTE. 
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Bidrag till kännedomen om tallens och granens 

fiender bland småfjärilarna. 

Av IvAR TRÄGÅRDH. 

I det följande komma några av tallens och granens fiender bland 

småfjärilarna att behandlas. Ingen av dessa kan sägas höra till dem, 

som låta tala om sig, genom att de uppträda som svårare skade- 

djur. Deras verksamhet sker mera i det fördolda och fordrar i flera 

fall noggranna iakttagelser för att över huvud taget märkas. Trots 

detta spela flera av dem säkerligen en ej obetydlig roll till följd av sin 

allmänna förekomst. 

Vår kunskap om dem är delvis mycket ofullständig, vilket är en följd 

av det ringa intresse, som under de senaste decennierna visats våra 

småfjärilar. Huru litet vi i själva verket veta om vår småfjärilfauna, 

torde bäst framgå därav, att en av de nedan behandlade, granknopps- 

malen, vilken förf. funnit allmänt i Stockholmstrakten och som enligt 

uppgift under sommaren 1914 uppträtt ytterst allmänt i norra Jämt- 

land, är ny för vår fauna, en annan, Dioryctria schiitzeella, likasa. 

Vid undersökningen har huvudvikten lagts på att få en så skarp 

diagnos på själva skadan som möjligt, varvid, där så varit behövligt, 

snitt förfärdigats genom de skadade växtdelarna. Alltför ofta nöja sig 

entomologerna med rätt svävande uppgifter om de delar och vävnads- 

element, som blivit skadade. Dessutom har förf. sökt att ge uttömmande 

beskrivningar av larv- och puppstadiet. Det måste nämligen för skogs- 

entomologerna givetvis framstå som ett viktigt önskemål, att de olika 

arterna kunna kännas igen redan på dessa stadier, så att det ej är nöd- 

vändigt att för bestämningens verkställande invänta den tidpunkt, då 

fjärilarna kläckts, om detta nu lyckas, vilket som bekant ej alltid hän- 

der. Detta står också i överensstämmelse med den moderna lepidop- 

terologiens strävanden, vilka gå ut på att finna hållpunkter i det kaos, 

som larvbeskrivningarna hittills bildat, och komma därhän, att olika 

grupper, familjer, släkten och arter skola kunna kännas igen redan på 

larverna. 



814 IVAR TRÄGÅRDH. 

Såväl bland mott som vecklare och malar finnas rätt många arter, 

som äro specialister på gran och tall, och de fördela sig ungefär lika 

på barr, knoppar och årsskott, varjämte ett par arter finnas, som gnaga 

i barken av grenar och unga stammar. 

För såvitt man vet, är deras biologi alltid i något avseende olika; det 

förekommer knappast, att två arter skada på fullständigt samma sätt, och 

detta ger förhoppningar, att man vid närmare studium skall komma så 

långt, att man på skadans natur och tidpunkten för dess uppträdande 

skall kunna känna igen dem, liksom man känner igen barkborrarna på 
deras gångsystem. 

Ett undantag bilda i viss mån de bägge tallbarrminerarna ÖOcnerostoma 

piniariella och Dyscedestis farinatella, vilka på alldeles samma sätt och 

vid samma tid minera i barren. Hos dessa tyckes den enda biolo- 

giska skillnaden vara själva förpuppningssättet. 

Hos Epiblema tedella och Epinotia nanana har man ej heller kunnat 

påvisa någon skillnad mellan deras metoder att angripa barren, men 

den enas skadegörelse infaller på hösten, den andras på vären. På 

samma sätt med Evetria buoliana och Heringia dodecella; båda angripa 

visserligen på våren de sig utvecklande knopparna, men den senare är 

under första sommaren barrminerare och övervintrar i ett barr. 

Den omständigheten, att deras sätt att angripa alltid i något avse- 

ende avvika från varandra, gör, att de ej egentligen konkurrera med 

varandra utan mycket väl kunna uppträda samtidigt eller i följd under 

samma vegetationsperiod. Denna deras samverkan gör, att de ibland 

kunna åstadkomma mycken skada. Så t. ex. omtalar BAER (1903, sid. 

205), att i en 12—16-årig kultur av gran träden voro angripna av ej 

mindre än tre olika vecklare, ÅArgyresthia illuminatella i knopparna, 

Epiblema tedella i barren och Laspeyresia (Gräåpholitha) pactolana i bar- 

kens saftledande skikt. Liknande har förf. iakttagit på tall i fråga om 
Heringia dodecella och Evetria resinella. 

Dioryctria schiitzeella FUCHs. 

På samma lokal som den längre fram behandlade larven av Pan- 

demis ribeana påträffades även en annan, mycket karaktäristisk larv, vil- 

ken vid kläckningen visade sig vara en Dzoryctria-art, närmare bestämt 

D. schitzeella FUCHS, en art, som uppställdes först år 1899 och hittills 

blott blivit anträffad i Sachsen. 

Arten liknar mycket aözetella SCHIFF., men är mindre och har mör- 

kare, ibland svartbrunt mittfält; de vita tvärstrimmorna äro mycket breda 

och tydliga, och den vita, halvmånformiga fläcken är infattad i svart. 
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Angående dess levnadssätt meddelar FUCHS (1899, sid. 182) följande. 

Larven anträffades till mitten av juni mellan barren av granens årsskott, 

aldrig på andra barrträd och övervintrar sannolikt i äggstadiet, emedan 

larverna ännu i slutet av maj äro mycket små; 

imagines fångades i senare hälften av juni. 

Larven spinner ej mycket, utan dess när- 

varo röjes blott genom att de utanför röret 

befintliga barren äro något böjda. 

FUCHS antager, att arten har en vidsträckt 

utbredning, men att den hittills hopblandats 

med abietella. För riktigheten av detta an- 

tagande talar ju givetvis mitt fynd av den- 

samma, som visar dess stora utbredning. 

Dioryctria-arterna och deras larver äro svåra 

att skilja från varandra och särskilt abietella 

och splendidella voro länge sammanblan- 

dade, till dess BAER (III) gjorde dem till 

föremål för ingående studier. 

Vid = Experimentalfältet observerades 

nästan fullvuxna larver d. 14 juni men blott 

i ringa antal; det exemplar, som uppföddes, 

kläcktes i mitten av juli. 

Den skada larven förorsakar liknar rätt 

mycket Pandemis ribeanas; dock gnager den 

ej som denna på barken av skotten utan 

förtär den basala delen av barren, medan Foto. av förf 

den vistas i ett mycket glest rör, spunnet ut- = Fig. 1. Granskott, angripet av 

efter skottaxeln; i detta rör bli de kvarlämnade = larven till Dioryctria schiitzeella 

spetsarna av barren löst hängande (fig. 1). SEA AR 

En detaljerad, fullt modern beskrivning 

av larven saknas, enär FUCHS blott lämnar uppgifter angående dess 

teckning, huvudkapselns och halssköldens färg m. m. 

Beskrivning av larven. 

Larven, som närmast liknar en jordflylarv, är rödbrun med svart 

huvud, gul protoracalsköld och analsköld samt svarta toracalfötter (fig. 

2 ock ö). 

Längs kroppens sidor löpa två jämnbreda, mörka band från mesoto- 

rax till främre delen av det 8:de abdominalsegmentet, där de sluta i 

en spets. Banden sända ut små intersegmentala strimmor och äro på 

meso- och metatorax avbrutna av ett par runda, ljusa fläckar. Dessutom 

53: Skogsvårdsföreningens Tidskrijt 1915. 
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är hela buksidan till och med det 8:de abdominalsegmentet mörkt skug- 

gad, och det mörkfärgade partiet sträcker sig på meso- och metatorax 

långt upp på kroppens sidor, så att det nästan stöter ihop med sido- 
banden. Följden härav är, att det nedanför sidobanden befintliga lju- 

sare fältet löses upp i mindre fläckar, om vilkas form och placering fig. 

2 6 ger en föreställning. 

Bukfötterna äro omgivna av ljusare ringar; på i:sta och 2:dra abdo- 

minalsegmentet finnes dessutom i framkanten en tvärrad av 4 dylika, 

varjämte den bakre hälften av det 7:de och 8:de segmentet är ljus. 

Fig. 2. a. Larv av Dioryctria schätzeella FUCHS, omkring '"/,. 

bd. Schematisk teckning av larven, visande hårens placering på ryggsidan 

och teckningsmönstret, omkring ”/,. 

Av stigmata är protoracalstigmat som vanligt störst och av abdomi- 

nalstigmata är det 1:sta och 7:de större än de övriga. 

Kroppshårens antal och placering. Protorax intager till följd 

av sköldens inflytande på hårens placering en särställning; den bär 8 

par hår, 4 i framkanten, 2 i bakkanten och 2 i en rad bakom det me- 

diana framkantsborstet; av de senare är det mellersta mycket litet. 

Paradorsalraden. På meso- och metatorax två hår tätt bredvid var- 

andra, det mediana minst. På abdominalsegmenten 1—7 två hår, det 

ena bakom det andra och båda lika långt från varandra som från när- 

maste segmentgräns. På det 8:de segmentet sitter det bakre håret när- 

mare mitten och på det 9:de segmentet sitter det främre håret längre 

åt sidan, det bakre närmare mitten än på det 8:de segmentet. 

Subdorsalraden. På mesotorax två hår tätt tillsammans; det bakre 

i en ljus, av en mörk ring omgiven fläck, som i sin tur omgives av 

en ljus fläck, sammanhängande såväl med det ovanför som nedanför 
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det mörka bandet befintliga partiet; i framkanten av den svarta ringen 

sitter det främre håret. På metatorax sitta de båda håren i en svart 

dubbelfläck, bildande en åtta. 
På abdominalsegmenten 1—7 finnes blott ett hår, vilket ej sitter på 

det mörka bandet utan i en liten inbuktning i dettas nedre kant, rätt 

ovanför stigmat; på 
segment 8 är såväl 

stigma som hår mera 

dorsalt och på seg- 

ment 9 saknas det. 

Tateralraden.. . På 

meso- och metatorax 

3 hår, två i sned rad 

nära segmentens fram- 

kant, ett bakom och 

i jämnhöjd med stig- 

mat i övriga segment. 

På abdominalsegmen- 

ten 1—-8 två hår i sned 

rad, nedanför och nå- 

got framför stigmata; 

på segment 9 finnas 

tre hår, bildande en 

trekant. 

Supraventralraden. = c 
På de första fem seg- d 
enten atodendarads Fig. 3. Dioryctria schitzeella FUCHS. a, huvud, sett framifrån, 

hår omgivna av ljusa 
28/3; b, högra halvan av labrum (tornarna på undersidan 

punkterade), !"”/, ; c, antenn, översidan, 206/.; d, mandibel från 
. o 

fläckar; på protorax översidan, 12?/,. 

finnas 2, på övriga 
blott ett hår; på segment 6—11 sitter detta i jämnhöjd med bukföt- 

ternas framkant. 

Extra- och infrapodalraderna. På toracalsegmenten ett mycket litet 

infrapodalhår, på 1:sta och andra abdominalsegmentet en tvärrad av 

två par fläckar, av vilka de laterala bära tre, de mediana ett hår; på 

abdominalsegmenten 3—6 tre extra och ett infrapodalhår; 7:de 

och 8:de segmenten överensstämma med de främsta, men fläckarna äro 

hopsmälta och det främre extrapodalhåret sitter nästan intersegmentalt; 

det 9:de segmentet bär blott två hår i en tvärrad. 

Huvudet och mundelarna. Huvudet (fig. 3 a) är till färgen svart 

med rundade sidor; största bredden förhåller sig till största längden, 
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räknad från bakre spetsen av en hemisfär till antennledhålan, som 7,s : 6; 

bakkanten är urnupen i mitten och delad i två runda lober. De båda 

hemisfärerna (h) sammanstöta blott en kort sträcka och gaffellinjen (g) 

grenar sig först på gränsen mellan övre och mellersta tredjedelen och 

är i likhet med den starkt markerade fronto-antennalsuturen (fa) slingrande. 

Pannan bär 5 par hår, varav två mellan gaffellinjen och fronto-anten- 

nalsuturen, två i framkanten och ett par innanför den senare suturen, 

något nedanför mitten; dessutom finnas två par ringformiga sinnesorgan 

(p), som fig. 3 a visar. På hemisfärerna finnas omkring 12 par delvis 

rätt långa hår, vars placering framgår av fig. 3 a. 

Labrum (fig. 3 6) är bredast baktill och något mera än dubbelt så 

bred som den är lång i medianlinjen; av de sex borsten sitter blott III 

(för att använda FORBES” beteckningar [19:10]) i själva kanten, alla de 

övriga på översidan. I och II äro lika långa och mindre än IV, men 

större än II, V och VI, som aro av samma storlek; har Il ar? places 

rat längre bakåt än I. På undersidan finnas de vanliga tre paren grova 

tornar, av vilka det yttersta är minst, det mellersta störst. 

Ögonen äro sex och sitta i en bakåt öppen halvcirkel. 

Antennerna (fig. 3 ce) äro mörkfärgade och bestå som vanligt av 4 

leder; 2:dra leden är något mera än två gånger så lång som diametern 

och jämbred; av de två borsten är det bakre (TI) placerat ovanligt långt 

fram, nästan i jämbredd med det främre (II), som är tre gånger så 

långt som leden; dessutom finnes ett obetydligt hår (III) och 2 sinnes- 

käglor, av vilka den ena är dubbelt så stor som de andra; 3:dje leden 

är lika bred som lång och bär förutom den 4:de leden en sinneskägla, 

dubbelt så lång som densamma; 4:de ledens ändborst dubbelt så långt 
som själva leden. 

Mandiblerna (fig. 3 Z) ha de två bakre dorsala tänderna svagt utveck- 

lade; de övriga 4 äro skarpa; av de båda håren är det främre blott 

hälften så långt som det bakre. 

Pandemis ribeana HB. 

Denna art, som enligt WALLENGREN (1875, sid. 6) är allmän i södra 

och mellersta Sverige till Uppland, är synnerligen polyfag. Dess 

larv är funnen på Crataegus, Rosa, Prunus-arter, Pyrus, Quercus, Rham- 

nus, Fraxinus, Sorbus, Acer, Tilia, Betula, Ribes, Berberis och Geum 

m. fl. Däremot synes den ej hava iakttagits på barrträd mera än en 

vid ett tillfälle, av WACHTL (1882, sid. 41), och denna uppgift synes ej 

hava beaktats av senare författare, enär granen i den följande littera- 

turen ej finnes upptagen bland artens näringsväxter. 
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Det är därför av ett visst intresse, att densamma sistlidna vår upp- 

trädde rätt allmänt på unga granar i trakten av Experimentalfältet. 

Larven påträffades nästan fullväxt i mitten av juni på årsskotten av 

gran; dessa angriper den vanligen på ena sidan, förtär på denna barren 

samt gnager av barken, så att skottet böjer sig och blir deformerat. 

a b 

Fig. 4. Pandemis ribeana HB. a, huvudet och toracalsegmenten, översidan, "/,. 

b, huvudet och protorax, från sidan, ”"/,. 

Vanligen är det skotten på sidogrenarna, som angripas, men i ett par 

fall voro själva toppskotten angripna till den grad, att de säkerligen ej 

skulle kunna utbildas normalt. 

Då en modern beskrivning av larven ej existerar och det ju ej är 

uteslutet, att dess skadegörelse på granen är vida allmännare, än man 

i allmänhet föreställer sig, följer här nedan en dylik. 

Beskrivning av larven. 

Larven är till färgen grön med ljusare buksida och ljusare hårpunk- 

ter. Huvudet är gult med mörka teckningar och dylika finnas även 

på protorax, där den tvådelade skölden är svartbrun. 

Huvudets teckningar äro rätt komplicerade (fig. 4 a, 6) och synas 

bäst, om man betraktar det snett från sidan. Från kapselns bakkant 

sträcka sig tre par svartbruna fläckar rätt framåt, ett par på var sida 

om mittlinjen, ett par nära sidokanten på översidan och ett par, som 

är nästan kolsvart, nära sidokanten på undersidan. Dessutom finnes ett 

par små mörka fläckar ungefär halvvägs mellan det första och andra 

fläckparet, något framför dem. 
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Huvudkapseln avsmalnar från basen med raka sidor till ögonen och 

från dessa till labrum. 

Labrum (fig. 5 6) är ungefär dubbelt så bred som lång och i fram- 

kanten urnupen till omkring '/3; av sin längd. Den bär på översidan 

det normala antalet borst, 6 par; av dessa äro I och II, för att använda 

FORBES' (1910) beteckningar placerade i en svagt böjd tvärrand bakom 

C 
a 

Fig. 5. Pandemis ribeana HB. a, antenn, ”?"/, (basalleden ej utritad). 
130f . 5, labrum, från undersidan, 129/,; c, mandibel, från undersidan ?/.. 

det bakre ventrala borstet och nå med ungefär '/, framför labrums 

kant; III och IV äro kantställda, nära varandra och IV är betydligt 

längre än III; V är placerat något innanför kanten i själva sidolobens 

spets, halvvägs mellan V och II och når endast med sin yttersta tredje- 

del utanför kanten. 

På undersidan finna vi det normala antalet grova borst, tre par; av 

dessa är det yttre mycket mindre än de båda andra. 

Ögonen (fig. 4 a) äro sex till antalet, omgivna av ett svartpigmen- 

terat fält och ordnade i en baktill öppen halvcirkel; i det pigmenterade 

fältet larorere har placerade: 

Antennerna (fig. 5 6) äro som vanligt 4-ledade; den 1:sta leden är 

mycket kort och ringformig; den 2:dra leden är tre gånger så lång 

som diametern och jämnbred; i dess spets sitta två sinneskäglor, av 
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vilka den mindre är placerad vid basen av 3:dje leden. Dessutom fin- 

nas tre hår, av vilka det bakre är placerat obetydligt framför ledens 

mitt, det längsta är omkring tre gånger så långt som leden, och det 

tredje håret är mycket litet; 3:dje leden, som är excentriskt fästad på 

den andra, är likaledes jämnsmal, ej fullt '/; av den andra och nästan 

tre gånger diametern; den bär en sinneskägla lika stor som den mindre 

på 2:dra leden samt likaledes excentriskt den 4:de leden, vilken är knappt 

två gånger så lång som sin diameter, samt mellan dessa två små hår; 
4:de leden bär ett spetsigt borst, två gånger så längt som leden. 

Mandiblerna (fig. 5 ec) äro skovelformigt urholkade på insidan; den 

skärande eggen är 6-tandad, den 6:te tanden sitter under den femte och 

har bakom sig en låg, tunn kant. Av de två normalt hos fjärillarver 
på utsidan förekommande håren är det främre kortare än det bakre. 

Granbarrvecklaren. Grapholitha (Epiblema) tedella Ci. 

Om denna art föreligga från vårt land inga bestämda meddelanden 

om skadegörelse, blott den mera allmänt hållna uppgiften hos HoLM- 

GREN (1867, sid. 307), att den är en av granens skadligaste småfjärilar. 

Senare erfarenheter ha dock ej givit stöd för detta påstående, om man 

får uppfatta bristen på uppgifter om skadegörelse som ett bevis för 

att åtminstone ingen omfattande sådan ägt rum. I litteraturen har jag 

nämligen blott funnit en uppgift, hos MEVES (1896, sid. 160), att den 

år 1891 förekom i stor mängd inom Vadsbo revir, utan att likväl visa 

sig farlig för skogen. 

För min del anser jag det ej omöjligt, att HOLMGREN tillskrivit Ze- 

della skadegörelser av liknande art, förövade av andra småfjärilar och 

därigenom fått en överdriven föreställning om dess betydelse. 

Oaktat sin jämförelsevis ofarliga karaktär torde emellertid /edella på 

grund av sin allmänna förekomst vara förtjänt av vår uppmärksamhet. 

Utveckling och levnadssätt. 

Mina egna observationer häröver äro ofullständiga, men torde likväl 

lämna en i huvudsak riktig bild av utvecklingsförloppet. År 1913 flög 

fjäriln mycket talrikt vid midsommartiden; de närmare data äro: 18 

juni på Ekerö, 21 juni på Runmarö, 25 juni i Stockholmstrakten, och 

talrika kopulerande exemplar iakttogos vid dessa tillfällen. Huru länge 

äggstadiet varar, känner man ej, men man vet att äggen läggas enstaka 

på barren; i mitten av augusti påträffades enstaka angripna barr och 

sedermera fann man de karaktäristiska, angripna barrknippena under 

hela hösten bebodda av larver; ännu den 20 oktober 1914 påträffades 

larver allmänt, även om många av dem begivit sig ned till marken för 

att övervintra, och så sent som d. 10 nov. påträffades enstaka larver. 
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Anmärkningsvärt var, att sent på hösten antalet angripna barr i bona 

var så växlande; det högsta som observerades var 12—14, ilikhet med 

vad som uppgives i litteraturen, men man fann också ofta blott 3—4 

angripna barr. Detta kan antingen bero på att äggläggningen är ut- 

sträckt över en rätt lång tidpunkt eller också att larverna ej äro så 

stationära, som man trott, utan fördela det antal barr, som de behöva 

för sin utveckling, på flera lokaler. 

Mot detta senare antagande talar dock larvens arbetsmetod, som 

tydligt lägger i dagen dess obenägenhet att vilja exponera sig mera än 

nödvändigt, och gör det högst osannolikt, att larven skulle lämna en 

plats, där den hade fullt upp med föda, för att uppsöka en annan. 

Av denna anledning är det ej osannolikt, att äggläggningen är ut- 

sträckt över en så pass lång tidrymd, att på hösten larver av olika 

ålder uppträda vid samma tidpunkt, de äldre i bon av 12—14 barr, de 

yngre i dylika av 4—06 barr. 

Övervintringen sker, som bekant, i larvstadiet, och förpuppningen äger 

ej rum förrän påföljande vår, enligt uppgifter från Tyskland i april, hos 

oss sannolikt senare. 

Vi få sålunda för Stockholmstrakten ungefär följande schema för ut- 

vecklingsförloppet. 

1997 (LE ROR Eg VVE VIL | vin | 2 KL 
| | N EN HT a ÅR 
| | | [++ ( I 

Aa Es ra 0 ÅS 
| = ve oe | | | | 

Tedellas gnag är mycket karaktäristiskt; larven äter ett håliett barr, 

alltid nära basen, och urholkar det därefter fullständigt, varefter den 

förfar på samma sätt med närstående barr. Ingångshålet omgives av 

ett rör av silke, som löper ut från en väv, som kläder skottaxeln vid 

barrens bas, och om man avlägsnar ett dylikt barr, sitter en del av 

röret kvar som en krage vid ingångshålet. Larven vandrar från ett 

barr till ett annat skyddad av denna hylsa; i denna fastnar en stor del 

av de exkrementer, som larven bortskaffar ur barren. Detta bortskaf- 

fande av exkrementerna ur barren beror ej på någon renlighetsinstinkt 

hos larven utan sker med nödvändighet. Vi måste nämligen komma 

ihåg, att det är först när larven ätit ur nästan hela barret, som dess 

kropp får rum däri; till dess är den utanför barret varande bakre de- 

len av dess kropp dold av vävnaden, och vid utkrypandet ur barret an- 

vänder larven samma öppning, som den kom in igenom, vilket tydli- 

gen har till följd, att det urätna barret sopas fullständigt rent. 
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De angripna barren ändra under hösten ej färg så mycket och bli 

kvarsittande, varför skadegörelsen vid denna tidpunkt ej är så iögon- 

fallande; sedermera bli de 

dock gulvita och lossna, men 

bli ofta kvarsittande i väven 

och bilda då de karaktäris- 

tiska bona. Man har aldrig 

observerat, att larven angri- 

per knopparna, utan den är 

specialist på barren. Detta 

jämte dess jämförelsevis sena 

uppträdande, i augusti—okto- 

ber gör, att Zedella ej kan räk- 

nas till granens svårare skade- 

insekter trots sin allmänna 

förekomst. 

Beskrivning av larven. 

Larven når en längd av 

9 mm.; den är mycket karak- 

täristisk till följd av de båda 

breda ljusröda paradorsalban- 

den. Dessa sträcka sig utef- 

ter kroppens hela längd och 

omfatta den paradorsala hår- 

raden, vilkens hår sitta i djupa 

Efter TRÄGÅRDH. 

Fig. 6. Granskott med »bo» av Grapholitha (Epi- 
blema) tedella OM. 

inskärningar i bandets mediana sida. Bandets färg beror därpå, att på 

dessa ställen de små rundade kutikulartapparna äro rödfärgade. 

b. 

Fig. 7. Granbarrvecklaren (Epiblema tedella CL.). a, protoracalskölden, !””/,; b, anal- 
Skölden, nea 

För övrigt är larven ljusgrön med huvud, protoracalsköld, analsköld 

och bröstfötter bruna. 
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Kroppshårens placering. Protoracalskölden (fig. 7 a) täcker seg- 

mentets hela översida och är genom en smal strimma delad i tvänne 

trekantiga stycken; av de 6 paren hår sitta tre par på nästan lika långt 

avstånd från varandra i framkanten; i den bakre raden äro de yttre 

och inre håren betydligt kortare än det mellersta paret och det yttre 

är placerat nära det yttre i främre raden och innanför detsamma. 

Analskölden (fig. 7 6) är tväroval och rundad; av de 4 paren hår 

sitta två i bakkanten, ett par submarginalt och ett par i mitten på 

samma avstånd från varandra som från resp. kanter av skölden; det 

mediana paret i bakkanten är endast hälften så långt som de övriga, 

vilka alla nästan nå en längd av sköldens största bredd. 

Kroppshåren sitta alla i små mörkare plåtar, som skilja sig från den 

omgivande kutikulan genom sin släta yta. 

Fig. 8. Granbarrvecklaren (Epiblema tedella CL.). a, mesotorax från sidan, ””/,; ö, abdo- 
minalsegment från sidan, ”?/,; c, samma från översidan, ””/,; d, 9:de abdominal segmentet, 

översidan (håren utmärkta genom punkter), 9/,. 

Paradorsalraden. På meso- och metatorax (fig. 8 a) sitta två hår 

tätt bredvid varandra i gemensam plåt; det mediana är mycket kort. 

På abdominalsegmenten 1—38 (fig. 8 6) äro de två borsten placerade på ty- 

piskt sätt, långt ifrån varandra, det bakre längre ut än det främre, varjämte 

det främre blott är 2/, så långt som det bakre. På det 9:de segmentet fin- 
nes blott ett par hår nära mitten i en gemensam, A-formig fläck (fig. 8 d). 

Subdorsalraden överensstämmer på meso- och metatorax fullständigt 

med paradorsalraden; på abdominalsegmenten 1—7 sitter ett hår rätt 

ovanför stigmat, på det 3:de framför och något nedanför stigmat; på 

det 9:de segmentet (fig. 8 d) ett par i gemensam, oval fläck bredvid 

varandra, det mediana kortare. 

Lateralraden har på meso- och metatorax tre hår, av vilka de två 

främre sitta i en tväroval fläck, det bakre i en rund fläck; av de främre 
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är det nedre kortare. På abdominalsegmenten 1—7 sitta två hår i 

sned tvärrad i gemensam fläck rätt nedanför stigmat, men blott på 

det I:sta och 2:dra segmentet äro fläckarna mörkt färgade. 

Övriga rader förete intet anmärkningsvärt. 

Huvudet och mundelarna. Huvudkapselns längd förhåller sig till 

största bredden som 4: 5,s; största bredden befinner sig i jämnhöjd 

med bottnen av inskärningen 

i bakkanten, och därifrån av- 

smalnar kapseln med nästan 

raka sidor framåt (fig. 9 a). 

Gaffellinjen är odelad i den 
övre tredjedelen; fronto-anten- 

nalsuturen är väl utvecklad och 

löper parallelt med gaffellinjen. 

Pannan bär de typiska 5 

paren hår och två par porer, 

som fig. 9 a utvisar; av dessa 

är det andra i ordningen min- 

dre än de övriga. Hemisfä- 

rerna bära omkring 13 par 

hår, av vilka de översta äro 

mycket små. 

Antennerna (fig, 9 6) äro 

korta; 2:dra ledens längd för- 

håller sig till dess diameter 

Som IgE TIA, bakre borstet ar  & 

placerat något bakom och 

utanför den övre sinneskäg- 

lan och är lika långt som le- c, vänstra hälften av labrum, översidan, ?”6/,; d, dito 

dens diameter, främre borstet undersidan, "!/,; e, mandibel. översidan, ?95/.. 

35 gånger så långt som leden; 

på översidan nära basen ett ringformigt sinnesorgan, undre sinneskäg- 

lan nästan lika lång som 3:dje och 4:de lederna tillsammans; 3:dje le- 

dens diameter ej 2/5; av den andras; den är ej fullt dubbelt så lång 

som diametern samt bär på yttre sidan en liten sinneskägla och ett 

fint, rakt hår; 4:de leden hälften så lång som den 3:dje och dubbelt så 

lång som diametern, med ett koniskt borst i spetsen, lika långt som 

3:dje och 4:de lederna tillsammans. 

Labrum (fig. 9 ce) är dubbelt så bred som sidolobens längd, ej av- 

smalnande bakåt och djupt inskuren i framkanten; av de sex borsten 

arblotttrEIT Soman minst, marginalt, LL och IV äro. störst och IL 

NÅ c 

Fig. 9. Granbarrvecklaren (Epiblema tedella CL.) 
PS Ar SR 

a, huvud, framifrån, ??/,; 6, antenn, uppifrån, !! 
9 

AD 
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sitter endast obetydligt längre fram än II. Av undersidans tornar är 

den yttersta (fig. 9 Z) mycket mindre än de båda andra. 

Mandiblerna (fig. 9 e) äro 3-tandade med den mittersta tanden längst. 

Maxillerna och labium förbigås här, enär deras byggnad ej torde ha 

någon betydelse för artkaraktäristiken. 

Dvärgbarrvecklaren. Grapholitha (Epinotia) nanana "TR. 

Denna arts levnadssätt överensstämmer i många avseenden med gran- 

barrvecklarens /Epiblema tedella); den enda skillnaden är, att dess hu- 

vudsakliga skadegörelse infaller på våren, medan /edellas äger rum på 
hösten. En ytterligare skill- 

nad, som sannolikt står i ett 

visst samband härmed, är, 

att den förra förpuppar sig 

bland de angripna barren, 

under det den senare för- 

puppar sig på marken. 

På grund av tidpunkten 

för skadegörelsen är sålunda 

nanana mycket farligare för 

granen än JZedella, det är 

därför anmärkningsvärt, att 

HOLMGREN, som tillmäter 

den senare en så stor bety- 

delse, ej alls omnämner den 

förra i sitt arbete öfver skogs- 

insekterna. 
Foto. av förf. 

Fig. 10. Granbarr, minerade av dvärgbarrvecklaren, Utveckling och levnadssätt. 

TERRI (pspara) RR SE med se vid in- Larven öbserveridesiiell 

gångshålet spunna, vita rören kvarsittande; i barret i, BORN ” 

till vänster synas exkrementklumpar i röret; omkr. ”/,. rikt pa den granhäck, som 

omgiver den Entomologiska 

Avdelningens förutvarande byggnad, d. 21 maj 1914. Vid denna tid- 

punkt voro ibland blott två, ibland 4—6 barr minerade. BAER (II, 

sid. 432), som skildrar ett angrepp i Tyskland, anser sannolikt, att 

larven före Öövervintringen blott medhinner ett barr och övervintrar i 

detta; d. 8 maj hade larverna i allmänhet ätit fem barr, mera sällan 

ÖL 

Utvecklingen förlöper således, som man kunde vänta, långsammare i 

Sverige och i de fall, då så sent som d. 21 maj blott tvenne barr hade 

medhunnits, är det ej osannolikt, att övervintringen skett i äggstadiet. 
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Förpuppningen skedde i överensstämmelse med vad man förut visste 

genom BAERS undersökningar i en vävnad mellan barren, och d. 16 juni 

kläcktes de första exemplaren. 

Det har ej lyckats att påvisa någon skillnad mellan /edella och na- 

nana i fråga om sättet att angripa barren. Båda angripa barren vid 

basen, göra där ett runt hål, urholka större delen af barret, gå seder- 

mera ut samma väg de kommit in, spinna ihop de angripna barren 

samt angripa varken årsskott eller knoppar. 

Trots detta är, som nämnt, zananas verksamhet vida mera fördärv- 

bringande än Zedellas, emedan den infaller under en för granens tillväxt 

betydelsefull period. 

När /Zedellas angrepp börjar antaga större proportioner, äro nämligen 

de för den följande vegetationsperioden bestämda knopparna redan ut- 

bildade och försedda med nödvändig reservnäring. Därför kan det 

också inträffa, att till och med nästan kalätna granar följande år få 

sina knoppar normalt utbildade, även om det sker något senare än 

annars. 

Man har försökt att utröna verkningarna av ett allvarligt angrepp 

genom att mäta höjdtillväxten på 12—16-åriga kulturer (BAER, 1903, 

sid. 205) och funnit, att under själva härjningsåret ingen minskning 

äger rum, men under det följande året äro toppskotten blott 34 2 av 

den normala längden. 

Dvärgbarrvecklarens angrepp återigen inträffar just på den tidpunkt, 

då barren skola börja bereda näring åt följande års knoppar. Följden 

blir, att vid ett häftigt angrepp såväl dessa som själva årsskotten duka 

under. Man känner exempel, när på häckar av omkring 15-åriga gra- 

nar levande grenar blott funnos kvar i den nedersta tredjedelen och 

ärsskotten blevo förkrympta (BAER, 1906, 'sid. 430—-431). 

Första gången, som en anmärkningsvärd skadegörelse i vårt land 

kommit till förf:s kännedom, var 1913, då forstmästaren ARBMAN i Gäd- 

dede meddelade till Centralanstaltens Entomologiska Avdelning, att 

arten härjade i trakten av Kvesjön i Norge samt vid Frostviken. Som- 

liga granar voro berövade all grönska, men årsskotten utvecklade sig 

likväl normalt, varför skadegörelsen ej kan mäta sig med den av Baer 

skildrade. 

Beskrivning av larven. 

Larven är blekt smutsgul och når en längd av 8 mm. Huvudet är 

svart, protoracalskölden svartbrun och analskölden av kroppens färg. 

Kutikulan är som hos Zedella försedd med små runda upphöjningar. 

Kroppshårens placering. Kroppshåren sitta ej i några färgade plåtar, 
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varför kroppen saknar alla övriga teckningar. Härigenom kan larven 
vid första ögonkastet skiljas från Zedella. 

Protoracalskölden är genom en oregelbunden, naggad strimma delad 

i tvenne trekantiga sköldar, som täcka segmentets hela översida men 

framtill och i den yttre delen äro föga skarpt avsatta. Den bär 6 par 

hår (fig. 11 £); av dessa äro det inre och yttre i den bakre raden korta, 

Fig. 11. Dvärgbarrvecklaren (Epinotia nanana TR). a, schematisk figur av huvudet, sett 

framitran, —/,, 0, antenn, — /,, <<, labrum, +2/.; d, mandibel, inre sidan, ?06/.; e, protora- 

calskölden (håren på vänstra halvan blott delvis utritade), ?9/,. 

det inre sitter rätt bakom motsvarande hår i den främre raden, det 

mellersta nära detta och det yttre nära det yttre i främsta raden, något 

innanför detsamma. 

Av de tre hår, som sitta på lateralvårtans plats, är det mellersta 

lika långt som protoracalhåren, de andra mycket små. 

Beträffande de övriga håren må anmärkas, att på meso- och metato- 

rax i paradorsalraden sitta två hår nära varandra i tvärrad, av vilka 

det mediana blott är '/& av det laterala. På abdominalsegmenten 1—9 

är i paradorsalraden det främre håret blott 7/; av det bakre. 

Huvudet och mundelarna. Huvudkapselns (fig. 11 4) längd är 

lika med bredden, sidorna äro tämligen raka och nästan parallella; in- 

skärningen i bakkanten är 7/, av längden. Gaffellinjen är rak och väl ut- 

vecklad, fronto-antennalsuturen är ljus och slingrande samt avbruten på 

ett par ställen nära mitten. Pannan bär 5 par hår och nära framkan- 

ten mediant ett par porer; det andra vanligen förekommande porparet 

har ej kunnat upptäckas. Hemisfärerna med omkring 11 par hår. 
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Antennerna (fig. 116) äro korta och mörkfärgade. 2:dra leden är 

17/; gång sin diameter; övre sinneskäglan något större än den nedre, 

bakre håret litet, placerat nästan i jämnhöjd med det större, som är 5 

gånger ledens längd. 3:dje leden är '/, av den andra och avsmalnar 

något framåt samt bär två små hår och en sinneskägla, som är längre 

än 4:de leden; denna är mycket liten och bäri spetsen ett grovt borst, 

35 gånger ledens längd. 

Labrum (fig. 116) är i framkanten halvcirkelformigt utskuren med 

en liten smal skåra i mitten. Av håren äro II och IV lika långa och 

omkring dubbelt så långa som de övriga; VI i rät linje framför II och 

I något framom II. 
Mandiblerna (fig. 114) äro 4-spetsade med skarpa tänder; 1:sta och 

4:de tanden mindre än de båda andra, den senare genom en liten in- 

skärning skild från den något konvexa överkanten. 

Granknoppsmalen. Argyrestlua illuminatella ZELL. 

Vår kunskap om grankoppsmalen förskriver sig från 1830-talet, då 

SAXESEN gjorde den till föremål för grundliga undersökningar, vilkas 

resultat RATZEBURG (1840, sid. 246—248) återger. 
Efter denna tidpunkt har den ej blivit studerad, och man finner i 

handböckerna blott ett sammandrag av RATZEBURGS uppgifter. 

Dessa äro emellertid delvis ofullständiga, varjämte arten, som i det 

följande skall visas, uppträder väsentligt olika alltefter trädens ålder. 

Utveckling och levnadssätt. 

Av denna art skadade granknoppar observerades d. 23 maj i trakten 

av Experimentalfältet; spetsknopparna voro torra och bruna och de när- 

mast nedanför varande barren voro avfallna (fig. 12); topp- och sido- 

skotten voro fullständigt urätna och delvis fyllda med exkrementer, 

varjämte i toppknoppen låg en liten puppa med huvudet vänt mot 

skottets bas. 

Fjärilarna kläcktes under en tidrymd av omkring 14 dagar, från d. 

14 till d. 27 juni, och i senare insamlat material av angripna knoppar 

funnos blott tomma pupphudar; flygtiden inträffar således i Stockholms- 

trakten under sista hälften av juni, d. v. s. den börjar senare än i Tysk- 

land, där den uppges äga rum från maj till juli. 

Tyska författare omnämna ej, att förutom knopparna även en större 

eller mindre del av skottaxeln förstöres. Tvärtom framhåller RATZE- 

BURG (sid. 247): >»Wenn die Knospen an der Spitze des Triebes nicht 

hinreichen, um die Raupe bis zur Verwandlung zu ernähren, so frisst 
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sie sich wieder abwärts einen Gang im Baste des Stängels, keineswegs 

aber in der Markröhre, die man nie ausgefressen findet.» 

Så sker emellertid i Sverige i regel, när det är fråga om knoppar 

på de nedre grenarna av äldre träd, och en analys av ett antal skott 

visar omedelbart, att ett visst förhållande äger rum mellan knopparnas 

storlek och längden av den angripna delen av skottaxeln. Äro knop- 

parna stora, så är den angripna delen av skottaxeln kort och tvärt- 

Foto av förf. 

Fig. 12. Grankvist med toppskottet dödat av granknoppsmalen 

(Argyresthia illuminatella ZELL), ”/3. 

om. Om knopparna äro särskilt stora, kan det rent av inträffa, att 

skottaxeln är nästan orörd; i allmänhet varierar längden av den an- 

gripna skottaxeln mellan 8 och 20 mm.; det längsta, som iakttagits, 

aAr20MM: 

Man torde härav kunna draga den slutsatsen, att larven först angri- 

per och urholkar knopparna, samt att skottaxeln endast angripes i den 

mån, som knopparna varit otillräckliga. 

I detta avseende förhåller sig arten således olika i Stockholmstrakten 

mot i Tyskland, men denna olikhet beror säkerligen endast därpå, att 

arten i Tyskland blott iakttagits på unga granar, hos vilka knopparna 

äro jämförelsevis större än på de nedre grenarna av de gamla träd, på 

vilka jag iakttagit dem. I det förra fallet har således larven erhållit 

tillräckligt med föda utan att angripa skottaxeln, i det senare fallet 

blev detta nödvändigt. 
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På samma sätt förklaras också RATZEBURGS uppgift om de skadade 

knopparnas utseende (sid. 247): »Die ausgefressenen Knospen unter- 

scheiden sich von den gesunden im äusseren Aussehen fast gar nicht. 

b a ce Foto av förf 

Fig. 13. a, granskott, med spetsen ituskuren för att visa Årgyresthia illuminatellas gång; 

man lägge märke till att barren fallit av på den angripna delen, "/;; b, dito, starkare förstorat, 

för att visa puppan liggande med huvudet nedåt i toppskottet; ec, dito, med det av larven 

förfärdigade utgångshålet. 

Das einzige Merkmal, woran man in der Regel das Vorhandensein der 

Raupe erkennt, ist das oben erwähnte Harztröpfchen, welches im Friäh- 

linge durch die Winternässe geträbt erscheint.» 

Som av fig. 12 och 13 framgår, känner man hos oss omedelbart igen 

ett skadat skott därpå, att i dess spets ett antal barr fallit av, och re- 

dan på hösten har ett angripet skott mistat de 6—8 barr, som sitta 

närmast nedanför spetsknoppen. 

Däremot observeras sällan kådutflöde, och oftast är det omöjligt att 

finna själva ingångshålet. 

Om sålunda skadegörelsen på äldre granar förlöper på ovan skildrade 

sätt, så ändrar den på yngre granar karaktär oeh visar i själva verket 

en slående överensstämmelse med SAXESENS och RATZEBURGS skild- 

ringar. 

Just medan jag var sysselsatt med att nedskriva dessa anteckningar, 

anlände nämligen från länsskogvaktare P. JACOBSSON, Strömsund, prov 

54 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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på toppskott av unga granar, vilka voro urholkade av en liten fjäril- 

larv, som vid närmare undersökning visade sig vara granknoppsmalen. 

Fig. 14 4 visar ett dylikt skott i genomskärning. Man lägge märke 

till den spiralvridna gång i basten (1, fig. 14 a), som RATZEBURG om- 

nämner: »Im Baste frisst die Raupe einen gewöhnlich spiralformigen 

Gang bis zur Spitze des Triebes.> Gången leder till spetsknoppen, 

som vid denna tidpunkt var till större delen uräten; däremot voro ej 

sidoknopparna angripna, utan larven synes från toppknoppen åter bege 

I -—- - -— | 
| 

| 

Å 

a Foto av förf. b 

Fig. 14. a, toppskott av ung gran, skadat av Årgyresthia illuminatella, i genomskärning; 

till vänster synas tvärsnitt genom den sig spiralformigt slingrande gången (1); toppskottet 

är urholkat och i håligheten till höger (2) påträffades larven; omkr. ?/,; b, tvärsnitt genom 

angripen skottaxel; gZ, gången. 15/. 

sig ned till bastet i skottaxeln, varest flera larver påträffades. Knop- 

parna visade ej andra yttre tecken till skada, än att de avstannat i växten. 

Detta material bestyrker således min förut uttalade förmodan, att 

olikheten mellan den av mig först observerade och den av RATZEBURG 

skildrade skadegörelsen beror på de skadade trädens olika ålder. 

På sidan eller undersidan av ett angripet skott, sällan på översidan 

varsebliver man på våren i regel ett cirkelrunt hål (fig. 13 ec), som all- 

tid befinner sig vid ändpunkten av gången i skottaxeln. 
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Betydelsen och uppkomsten av detta hål vållade SAXESEN mycket 

huvudbry. Han skriver därom (sid. 248): »Auffallend ist es, dass man 

schon ganzZ frih im Frählinge, während die meisten Raupen noch un- 

verpuppt sind, an der Basis einer der, unmittelbar unter der Endknospen 

sitzenden Seitenknospen, selten etwas tiefer, in der Rinde des Triebes 

häufig eine kreisrunde oder auch zusammendräckte Öffnung findet, ähn- 

lich dem Bohrloche eines kleinen Käfers. Die Endknospe ist dann 

immer neben den Seitenknospen ausgefressen wie gewöhnlich, allein es 

ist meist kein Thier und nur zuweilen eine Raupe oder Puppe darin 

zu finden. Manchesmal sind die Knospen auch leer, wenn die Öffnung 

nicht da ist. Die Entstehung der letzeren ist also sehr rätzelhaft. Das 

Eingangsloch des Räupchens kann es nicht sein, denn dies lässt sich 

fast immer durch Verfolgung des Raupenganges an einer anderen Stelle 

nachweisen, ist auch äusseriich nicht sichtbar. Wenn es das fur den 

Falter vorbereitete Flugloch wäre, so miässte es immer vorhanden sein. 

Das Flugloch eines Schmarotzers kann es auch nicht wohl sein, da sich 

noch Raupen und Puppen öfters neben demselben finden. Wahrschein- 

licher ist es: dass neben der Mottenraupe die Larve von irgend einem 

anderen Insekt, etwa eines Räöässelkäfers, in den Knospen haust und 

aus diesen im Herbst herausgeht, um sich in der Erde zu verpuppen.»> 

Anledningen till att SAXESEN för att förklara hålets uppkomst måste 

tillgripa denna teori om förekomsten av en vivellarv i skottaxeln var, 

att han ej observerat, på vilket sätt fjärilen lämnar skottet, varjämte 

han förbisåg den möjligheten, att larven kunnat dö, sedan den urholkat 

knoppen, men innan den förfärdigat hålet, vadan den omständigheten, 

att angripna skott ibland anträffas på våren, utan att något hål finnes, 

ej kan anföras som skäl mot att uppfatta det senare som ett av larven 

förfärdigat flyghål. 

Mina egna observationer visa, att hålet, som nämnt, alltid befinner 

sig vid ändpunkten av gången. Denna omständighet sammanställd med 

att larven, först sedan "den förtärt det inre av knopparna, angriper 

skottaxeln, visar, att larven förfärdigar hålet, sedan den slutat att äta, 

och innan den beger sig tillbaka till spetsknoppen för att förpuppas. 

Vidare har jag funnit, att hålet användes av fjärilen vid utkrypandet, 

och den går därvid så tillväga, att pupphuden blir kvarliggande i spets- 

knoppen, medan fjärilen kryper ned genom gången och ut genom hålet. 

RATZEBURGS antagande, att utflygandet försiggår ur själva knoppen, 

när dennas fjäll i sommarvärmen börja böja sig utåt, är alltså oriktigt 

och ett dylikt tillvägagångssätt vore säkerligen omöjligt att använda, 

enär de döda knopparne förbli slutna. 

Riktigheten av min egen teori, som ej grundar sig på faktiska iakt- 
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tagelser av fjärilens beteende vid själva kläckningen, utan på undersök- 

ning av skott, varur fjärilen kläckts, bestyrkes ytterligare av puppans 

orientering i knoppen. Som redan SAXESEN iakttog, ligger den med 

huvudet vänt mot basen av knoppen (fig. 136), en ställning, som är 

mycket lämplig, om fjärilen efter kläckningen skall taga vägen genom 

gången i skottaxeln, men vore den sämsta möjliga, om den skulle ut 

mellan knoppfjällen. 

Det kan därför enligt mitt förmenande ej råda det minsta tvivel om 

att hålet förfärdigas av den fullvuxna larven för att möjliggöra fjärilens 

utkrypande, varjämte larven genom detsamma bortskaffar exkremen- 

ter, som hopas i gången. 

På tal om platsen för förpuppningen må här tilläggas, att IKOCH (sid. 

48) har den felaktiga uppgiften, att öfvervintringen och förpuppningen 

sker irjorden: 

Var äggen läggas, lyckades ej SAXESEN utröna: »Das Ablegen der 

Eier, welches wahrscheinlich an der Rinde in der Nähe der Endknospe 

geschieht, konnte nicht beobachtet werden.» Förf. har emellertid i en- 

staka fall funnit tomma äggskal fästade på den främre sidan av en av 

sidoknopparna. 

Enligt mina iakttagelser skulle ett schema över granknoppsmalens 

utveckling få ungefär följande utseende: 

I i0)1 ITI | IV | Vv | VI | NIE | WETT | IX | Xx | XI XII 

+ + JE Ja 3 | fee — — — 

5 vas RR 

Utbredning. Det talar ett ganska vältaligt språk om hur bristande 

vår kunskap om våra småfjärilar är, att denna vanliga art ej förrän 

förra året iakttagits i Sverige, varför den kan inregistreras som en för 

faunan ny art. Hittills har den blott iakttagits i Stockholmstrakten, i 

Stockholms skärgård och på Mälaröarna, men dessa lokaler äro sam- 

tidigt de enda, där förf. varit i tillfälle att söka efter densamma. Dess- 

utom har den inrapporterats från norra Jämtland, där länsskogvaktare P. 

JACOBSSON skriver, att den är mycket vanlig. Man torde därför kunna för- 

moda, att den vid närmare undersökningar möjligen skall visa sig vara en 

lika trogen följeslagare av granen som t. ex. den åttatandade barkborren. 

Skada. Granknoppmalens ekonomiska betydelse är naturligtvis ojäm- 

förligt mycket större, när den angriper unga granar, än när det är fråga 

om äldre träd. De angripna skotten dö visserligen alltid, enär de grund- 
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Foto av P. JACOBSSON. 

Fig. 15. Topp av ung gran, med 
a 

toppskottet dödat av granknopps- Fig. 16. Granknoppsmalen (Argyresthia illuminatella 

malen (Argyresthia illuminatella ZELL). a, protoracalsköld, 66/"; "5, bakkroppsspets med 

ZELL). analsköld, ”"/,;; c analfot, sedd från sidan, ”/,. 

ligt uträtas, men på grenarna av äldre träd inverkar detta endast på 

grensystemet, vilket vid upprepade angrepp ofta blir dikotomiskt, eller 

sicksackformigt, så att grenarna bli kortare och bredare än annars. 

På unga granar däremot bildar dess skadegörelse tydligen ett slags 

motsvarighet till den som tallskottvecklaren (Evetria buoliana SCHIFF) 

samt tallskottmalen (Heringia dodecella 1.) föröva på tallen. JACOBSSON 

är för sin del böjd för att tro, att dess angrepp kommer att medföra 

en kvalitéförsämring av granarna. Det prov, som avbildats å fig. 14 

a härrör från en omkring 20-årig gran, men enligt meddelande från JA- 

COBSSON ha liknande missbildningar iakttagits även å äldre, 40—50- 

åriga träd. 

Beskrivning av larven. 

Larven är till färgen nästan vit med svartbrunt huvud, protoracal- 

sköld, analsköld och bröstfötter. 

Kutikulan är tätt klädd med mörka, upprättstående tappar, och kropps- 

håren äro ej omgivna av några mörkare plåtar med undantag av på det 

9:de segmentet. 

Protoracalskölden är genom en bred, naggad ljus strimma delad i två 
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oregelbundet trekantiga sköldar (fig. 16 a), vilkas längd något överstiger 

bredden i framkanten, och som tillsammans ej täcka mera än ?/; av segmen- 

tets ryggsida. En jämnbred remsa längs den främre kanten är ljusare 

färgad, och ett antal mörkare färgade fläckar finnas här och var särskilt 

längs mittstrimman. 

Av de sex paren hår äro blott fyra placerade på själva skölden; de 

båda andra sitta i en tvärrad i jämnhöjd med den främre raden på 

skölden. Dessa två motsvara säkerligen de bägge yttre håren i de 

båda hos andra arter förekommande raderna av tre hår, så att det 

yttersta motsvarar det yttersta i den främre raden, det näst yttersta 

det yttre i den bakre raden. Hos flera andra arter visar det senare en 

tendens att flytta sig framåt och rycka upp på insidan av det yttre i 

den främre raden (jämf. fig. 7 a och 11 e). Det yttre framkantshåret 

omgives av en liten plåt, sannolikt rest av den en gång större protora- 

calskölden. I den bakre raden sitter det mediana håret halvvägs mellan 

det mediana i främre raden och det yttre i den bakre. Tre par porer 

finnas. 

De på lateralvårtans plats befintliga tre håren äro ej omgivna av 

någon plåt. 

Analskölden (fig. 16 6) är brett bandformig, insvängd i bakkanten; 

dess längd förhåller sig till bredden som 30: 43. Av de fyra paren hår 

sitta blott två på skölden, de båda andra äro placerade i en tvärrad 

bakom densamma. 

l | ve Analfotparet har också skarpt begränsade 

d mörka fläckar (fig. 16 co). 

| ; Alla kroppshåren äro små och oansenliga och Oo ( PP 3 
äro endast på det 9:de segmentet omgivna av 

. plåtar, på de andra sträcka sig kutikulartapparna 

' runt om dem. Anmärkningsvärt är, att sub- 

dorsalhåren även på det 9:de abdominalsegmen- 

tet sitta ovanför. stigmat. LI dettatavseende 

Fig. Re SE överensstämmer således Argyresthia-larven med 

(Argyresthia illuminatella Pyraliderna och med Heringia dodecella. 

ZELL). a, mesotorax' borst Huvudet och mundelarne. Huvudkapseln 

från sidan; 5, 4:de abdomi- (fig. 18 a) är jämförelsevis bred, bredden förhäller 

YR VR OEI Sr RE sig till längden som 6:5,2,6; sidorna äro väl 
dan; c, 8:de abdominalsegmen- | å å Es 

rundade och inskärningen i bakkanten är mycket 

grund. 

Gaffellinjen är smal och ogrenad i övre fjärdedelen; fronto-antennalsutu- 

ren är tydligt markerad och löper i en jämn båge utåt parallellt med gaffel- 

linjen på rätt stort avstånd från densamma. Pannan har som vanligt fem par 

| ÖN 

tets borst från sidan; alla ”f/,. 
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hår av ungefär samma storlek samt två par porer, av vilka den nedre 

befinner sig i jämnhöjd med det tredje hårparet räknat uppifrån. 

Hemisfärerna bära 

10 par hår, av vilka de 

övre äro rudimentära 

ochkitre par äro om- 

kring 2'/; gånger så 
långa som de övriga. 

Antennernas (fig. 18 

6) 2:dra led är något 

längre än diametern 

(13:8); terminalhåret är 
sricanoer: leden och 

den ventrala sinneskäg- 

lan större än den dor- 

sala. 

Haprum (fig, 186) 

är ungefär dubbelt så 

bred som lång och har 

framtill i bottnen av 

inskärningen en star- 
kare kitiniserad, mör-Fig. 18. Granknoppsmalen (Argyresthia illuminatella ZELL.) 

ae a, huvud, sett framifrån, ”?/,; ö, antenn, ?$5/.; c, vänsta hälften kare, oval skiva; håren 1 1 
Pieck oPV- äro "lika av labrum, 199/.; d, mandibel, "[,. 

långa och 1'/,—2 gånger så långa som de övriga. På undersidan äro 

de tre tornarna ordnade i en sned rad och den främsta är mindre än 

de båda andra. 

Mandiblerna (fig. 18 d) ha fyra spetsiga tänder och en konvex, tunn 

innerkant. 

Beskrivning av puppan. 

Puppan (fig. 19 a) når en längd av 4 mm. och är kastanjebrun till 

färgen. Vingslidorna nå till bakkanten av det 7:de abdominalsegmentet. 

Segmenten 5, 6 och 7 äro delvis indragna i närmast framför varande 

segment, vilka likt en krage omfatta deras bas. Det 7:de och följande 

segment avsmalna successivt bakåt; mellan dem äro gränserna ej så 

tydligt utmärkta, utan bestå av fina linjer. 
Bakkroppens spets löper ut i en tvärställd kam, som böjer sig nedåt 

mot buksidan och delar sig i tre par skarpa tänder (fig. 19 Ö& 

och c.) 
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Tallvecklaren. Cacoecia piceana IL. 

I sammanhang med övriga här be- 

handlade småfjärilar på tallen torde 

även denna art förtjäna att omnämnas: 

man känner nämligen intet om dess 

utveckling och levnadssätt i vårt land, 

ej heller finnes någon beskrivning av 

larven, som motsvarar moderna anspråk. 

Utveckling och levnadssätt. 

Små, 6—7 mm. långa larver påträf- 

fades allmänt på Sandhamn redan i 

slutet av juli, således tidigare än vad 

NUSSLIN uppgiver för Tyskland (1913, 

sid. 404): »Flugzeit Juni bis August. 

Raupe frisst im Herbst an Nadeln.> 

Övervintrande larver ha påträffats 

från slutet av oktober, och i maj finner 

Fig. 19. Granknoppsmalen (Argyresthia MAN fullvuxna larver, som förpuppas i 

illuminatella ZELL). a, puppa, sedd från slutet av månaden, och i mitten av 

sidan, ”9/,; 5, bakkroppsspetsen, sedd från juni komma fjärilarna fram. 

undersidan, "?/,: c, dito från ryggsidan, 29/,. Vik isäledes följande Schemad ir 

VERA ESV VAN NIE |A Xx DS Sd | -—- — — — -— | — — <A 

SR 

fos körs — | | | 

|| 

Under sin första ungdomstid är larven nästan minerare, efter säck- 

dragarmalarnas metod. Man finner nämligen då barr som ha ett runt 

hål, varifrån en bred, kort gång sträcker sig in i barret. Detta 

torde vara larvens första ätmetod; snart spinner den emellertid två barr 

tillsammans till ett mer eller mindre fullständigt rör och avgnager på 

dettas väggar epidermis och parenkym, till dess att blott det yttre 

epidermis blir kvar. 

Av ECKSTEINS uppgift (II, sid. 513): »Das Räupchen benagt sie (die 

Nadeln) und spinnt zwei oder drei Paare der ersteren zu einer Röhre 

zusammen, in der es äberwintert», synes framgå, att rörspinnandet blott 

skulle äga rum i och för övervintringen, men detta är ej riktigt, ty 
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redan i slutet av juli finner man dylika rör. Vid tilltagande ålder och 

storlek spinner larven flera barr, 6—38 st. tillsammans till täta rör, och 

i ett dylikt övervintrar densamma (fig. 20 6.) 

Det synes vara karaktä- 

ristiskt för dessa övervint- 

ringsrör, att deras barr ej 

äro avgnagda på insidan, lik- 

som för att lämna larven 

bättre skydd. 

Larven synes ej skrida till 

förberedelser för övervint- 

ringen förr än i slutet av 

oktober; ännu när detta skri- 

es (20/,,) finner man ätande 

FYRTYONA barn 3. VN FOA PT fö Fu we | 

I 

larver. 

På våren angriper larven 

fjölarets barr vid den tid- 

punkt, då knopparna hålla 

på att skjuta fram, och det 

PET] 

Foto. av förf. 

a b 

är vanligen de terminala Fig. 20. Tallvecklaren (Cace&cia piceana 1.) a, tallskott 

barren som spinnas ihop till med 12—14 av barren hopspunna, varjämte toppskottets 

ett slags rör betydligt ofull- utveckling hämmats, ?/3; 56, larvens övervintringsrör, be- 
, 

komligare An övervintrings stående av 6 hopspunna barr, omkr. I!/,. 

röret (fig. 20 a). Därvid kan det inträffa, att även knopparna bli mer 

eller mindre skadade, och i själva verket uppger BAER, att denna se- 

nare form av skadegörelse är mycket vanlig, något som ej iakttagits i 

Stockholmstrakten. 

Beskrivning av larven. 

Larven når fullvuxen en längd av 16—18 mm.; huvudet och protorax 

samt bröstfötterna äro till större delen svarta och hos yngre larver helt 

och hållet svarta; analskölden är gul och kroppen för övrigt ljusgrön 

med små mörkare borstfläckar. 

Kroppshårens placering. Protoracalskölden (fig. 21 a), som är 

ungefär tre gånger så bred som lång, med nästan rak framkant, konvex 

bakkant och rundade hörn, saknar hos den yngre larven den hos de 

äldre förekommande mediana längdstrimman; den bär 6 par hår, varav 

tre par nära framkanten och tre par något bakom mitten; dessutom 

finnas tre par små porter, vilkas läge fig. 21 a visar. 

Framför protoracalstigmat finnes en avlång plåt, den s. k. lateralplåten 

(fig. 21 6) vilken, som typiskt är för vecklarelarverna, bär tre hår. 
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Alla kroppens övriga hår äro omgivna av små mörka fläckar, som 

ha slät kutikula, under det att runt omkring dem kutikulan är tätt 

klädd med små tappar. Häåren äro ordnade på följande sätt. 

[ 
er j 

a c 

Fig. 21. Tallvecklaren (Cacoecia piceana L). a, protoracalsköld, 59/,; 5, proto- 

racalstigma och lateralsköld, 159/,; c, analsköld, ?9/,; d, analkam, ?95/.. 

Paradorsalraden. På meso- och metatorax två små hår i gemensam 

fläck; på abdominalsegmenten 1—-3 två hår i var sin fläck, det ena bakom 

det andra och det bakre mera lateralt än det främre. 

Subdorsalraden liknar på meso- och metatorax paradorsalraden; på 

abdominalsegmenten 1—7 har den blott ett hår, beläget omedelbart 

ovanför stigmat, men på det 8:de beläget något framför och nedan- 

för detsamma och på det 9:de mera dorsalt. Subdorsalradens fläckar 

äro något större än paradorsalfläckarna. 

Lateralraden bär på abdominalsegmenten 1—9 två hår i sned tvärrad 

framför stigmata. Subventralraden har ett hår bakom segmentets mitt 

på abdominalsegmenten 1—38, men två på det 9:de. 

Extrapodalradens består av tre hår på abdominalsegmenten 1—7, på 

segmenten 3—56 sitta dessa i en rad snett utanför och framför höfterna, 

på övriga segment sitta de i en trekant, det 8:de segmentet har blott 

två och på det 9:de saknas den. Infrapodalraden består av ett hår på 

abdominalsegmenten 1—09. 

Analskölden (fig. 21 c) är halvcirkelformig med rundade framhörn och 

konvex bakkant; den bär 4 par långa hår, varav ett par i sidokanten, 

två par nära bakkanten och ett par i jämnhöjd med sidoparet, något 

framför mitten. 

Huvudet och mundelarna. MHuvudkapseln (fig. 22 a) är blott obe- 

tydligt inskuren baktill och vidgar sig med raka sidor framåt till något 

bakom mitten för att återigen likaledes med raka sidor avsmalna, så 
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att största bredden förhåller sig till bredden mellan framhörnen omedel- 

bart utanför antennerna som 8: 5,8, under det bredden mellan bak- 

hörnen är 4,2. 

Den ogrenade delen av 

gaffellinjen förhåller sig 

till grenarnas längd som 

2:3, och fronto-antennal- 

suturen är ej starkt mar- 

kerad och löper tätt utan- 

för gaffellinjen utan några 

vindlingar i en jämn båge 

utåt. 
Pannan bär fem par hår 

och har två par ringfor- 

miga sinnesorgan, vilkas 

placering framgår av fig. 

22 a. På hemisfärerna 

finnas 12—13 par hår 

varav de bakre äro betyd- 

ligt kortare än de främre, 

vilket sannolikt samman- 

hänger med att den bakre OR 

delen av huvudkapseln ; b 

kan dragas in under pro- Fig. 22. Tallvecklaren (Cacoecia piceana L). a, huvud sett 

toracalsköldens framkant. framifrån 15/-;0; (antenn, <="/,=6, labrum ””/;,d, mandibel; cor /+: 

Antennerna (fig. 22 b) 
äro mörkfärgade; 2:dra ledens längd förhåller sig till diametern som 

26: 15, det främre borstet är tre gånger, det bakre, som sitter jämförelse- 

vis långt fram, är blott hälften så långt som leden. Främre sinnes- 

käglan lika lång som 3:dje och 4:de lederna tillsammans. Tredje leden 

når blott '/; av den 2:dras längd, är cylindrisk och nästan dubbelt så 

lång som diametern; den bär en sinneskägla och ett grovt borst av 

samma längd, vilken något överträffar den 4:de ledens. Fjärde leden 

konisk, vid basen hälften så tjock som den 3:dje och bärande i spetsen 

ett grovt, rakt borst dubbelt så långt som leden. 

Labrum (fig. 22 c) är hopsnörd vid basen och djupt inskuren i fram- 

kanten, så att två stora, rundade lober bildas, Främre delen är ljusare 

färgad. Håren I och II sitta i en tvärlinje. III är mindre och sitter 

i kanten, IV, V och VI sitta på lika avstånd från framkanten. 

På undersidan av analklaffen bär larven en borstplatta (fig. 21 d) av 

mycket karaktäristiskt utseende, liknande en kam med sex tänder. Dylika 
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kammar finnas även hos andra vecklarelarver, t. ex. Grapholitha tedella 

och Steganoptiycha pygmaeana. 

Hartsgallvecklaren. Evetria resinella IL. 

Denna arts levnadssätt är ju i sina huvuddrag allt för väl känt, för 

att det skulle vara nödvändigt att här ingå på detsamma. 

Emellertid gjorde förf. sistlidna sommar några iakttagelser rörande 

densamma, som jag ej funnit omnämnda i litteraturen och som torde 

vara av ett visst intresse, därför att de ge oss möjlighet att redan på 

ett mycket tidigt stadium, innan ännu någon egentlig gallbildning kom- 

mit till stånd, kunna med säkerhet ställa diagnosen på skadan. 

Vid mina undersökningar över tallbarrminerare sist- 

lidna sommar på Sandhamn observerade jag i slutet av 

juli på många grenar missfärgade barr. En närmare un- 

dersökning ådagalade, att skadan ej vållats av någon 

minerare, ej häller av tallbarrgallmyggan, utan att vid 

basen av barrslidan på dess övre sida fanns ett ovalt 

hål (fig. 23 a), som sträckte sig in i de båda barren. Om 

man avlägsnade slidan, fann man, att ofta båda barrens 

basala del var aväten ett stycke (fig. 23 6). 

Spaningarna efter skadans förövare resulterade i att i 

barken vid barrens bas upptäcktes kådutflöde och under 

detta hartsgallvecklarens larv, som vid denna tidpunkt 

8? a Fal pisen avi VOR hel liten, blott 4 mm. lång. 

ett tallbarr med hål, Det framgår härav, att larven icke, som i litteraturen 

gjort av larven till uppgives, nöjer sig med att gnaga i barken på skotten, 

hartsgallvecklaren utan även håller tillgodo med de barr, som han finner 

(Evetria Tesenekde i sin väg, även om han nöjer sig med att blott aväta ett 
I o/orditomed ME 4 : 
ARR SEA stycke av deras bas. Den möjligheten förefinnes ju, att 

för att visa skade. SKadegörelsen på barren sker, innan larven börjar gnaga 

görelsen, ?2/,. 1 barken; ytterligare undersökningar på en något tidigare 

tidpunkt skulle ge klarhet häri. 

Sedan denna iakttagelse gjorts, roade sig förf. med att pröva, huruvida 

förekomsten av på detta karaktäristiska sätt angripna barr verkligen 

var ett kriterium på att hartsgallvecklaren där börjat sin verksamhet, 

och det slog aldrig fel, att man påträffade dess larv i en gång i barken 

vid barrens bas. 

Den tidigaste skadegörelsen på skottet. Jag har ej kunnat 

finna någon skildring av denna i litteraturen, som klart anger vilka delar 

av skottet som angripas. Man finner allmänt den uppgiften, att larven 

skulle äta sig in i märgen. Så t. ex. skriver BOAS (1897, sid. 310): 
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»Larven gnaver en kort, dyb 

Längdefure i Skuddet og Furen 

gaar gennem Bark og Ved ind 

i Marven>. Liknande uppgifter 

lämna NUSSLIN och MJÖBERG. 

Fig. 24 visar ett tvärsnitt 

av ett ettårigt skott i slutet 

av juli månad. Vi se, att gån- 

gen, som har formen av en 

längdfåra, sträcker sig genom 

epidermis, sklerenkymvävna- 

den, korkcellslagret, den pri- 

mära barken och silrörsman- 

teln ända in till veden; den 

senare är åtminstone på detta 
stadium blott helt ytligt ska- Fig. 24. Schematisk figur av ett tvärsnitt genom 

dad ett ettårigt tallskott, skadat av hartsgallvecklaren 

(Ewvetria resinella 1.) ”/;; eg, epidermis; sk, skleren- 

KLAS kym; &£, korkcellvävnad; &,, hartsgångar i d rimära 

Beskrivning av larven. i FRA Aa, dito RN a ROR 

Hudens färg är gulaktig och v, veden; 2», märgen. 

den glänser, som om den vore 

oljig. Huvudet, protoracalskölden och analskölden äro bruna. Stigmata äro 

större än hos närbesläktade arter, sitta något mera dorsalt än vanligt 

och äro svartringade. Huden är klädd med små, mörkfärgade, perpen- 

dikulärt uppstående tappar; håren äro mörka och omgivna av små svarta 

ringar, vilka omgivas av mörkare fläckar, som framkalla ett karaktäris- 

tiskt mönster, liknande Cacoecia piceanas, ehuru ej fullt så framträdande. 

Protoracalskölden (fig. 25 a) är genom en smal strimma delad i tvenne 

rektangulära sköldar, vilkas längd förhåller sig till bredden som 4: 5. 

Sex par hår finnas i två tvärrader; i den främre tvärraden är det yttersta 

håret dubbelt så långt som de andra, vilka äro av samma längd; i bakre 

raden är det yttersta blott hälften så långt som de båda andra och 

placerat marginalt i sidokanten; två par porer finnas snett bakom och 

mediant om de båda mittersta håren i den främre raden. 

Analskölden (fig. 25 6) är halvcirkelrund med naggad framkant; bred- 

den förhåller sig till längden som 2: 3; den har fyra par hår, av vilka 

tre marginalt, ett dorsalt; det mediana av de marginala är blott ”/; av 

de andra, som nå en längd av sköldens halva bredd. 

Huvudet och mundelarna. Huvudkapseln (fig. 26 a) är brungul 

med undantag av bakkanten, som är svartbrämad, varjämte på under- 

sidan finnes en mörkare fläck, som sträcker sig ett stycke framåt från 
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den inskärning, som markerar gränsen mellan över- och undersidan 

(punkterad på figuren). Största bredden förhåller sig till längden som 

5:4; inskärningen i bakkanten är grund och bred, dess djup förhåller 

sig till bredden som 1: 3. 

Gaffellinjen är smal men skarpt markerad och grenar sig omedel- 

bart; fronto-antennalsuturen är i övre hälften en ljus strimma, som med 

gaffellinjens skänklar upptill bildar ett par smala, lancettlika fält, men 

längre ned smyger sig tätt efter gaffellinjen. 

TA fe 
| 

Fig. 25. Hartsgallvecklaren (Zvetria resinella 1). a, vän 20/55 6; analsköld fasas 

a 

Pannan bär som vanligt fem par hår, av vilka det näst översta är 

mycket litet; de två paren porer äro placerade så, som vanligt är hos 

vecklarna. Hemisfärerna bära omkring 11 par hår, varav fyra äro om- 

kring dubbelt så långa som de andra. 

Antennerna (fig. 26 6). Andra ledens längd förhåller sig till diame- 

tern som 7:4; det bakre håret är mycket kort och placerat något fram- 

för mitten, det främre är tre gånger så långt som leden; av sinnes- 

c 

Fig. 26. Hartsgallvecklaren (Zvetria resinella L.). a, huvud, sett framifrån, 9/,;; b, antenn, 
?06/.; c, vänstra hälften av labrum, Undersidan: A08/5 1); Mandibel, 20570 
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käglorna är den nedre dubbelt så lång som den övre och lika lång som 

den tredje och fjärde leden tillsammans; tredje ledens sinneskägla är 

längre än fjärde leden, vilkens grova terminalborst är 1'/,; gånger själva 

leden. 

Labrum (fig. 26 ce). Bredden förhåller sig till längden som 7: 3 och 

längden i en sidolob till längden i mitten som 3: 2. Av håren är II 

längst, sa följa I.:-och IV; som äro lika länga, så V och VI; Il är 

kortast; I sitter lika nära kanten som VI. Av de ventrala borsten är 

det laterala blott hälften så långt som de bägge andra. 

Mandiblerna (fig. 26 d) äro 4-tandade, med smala tänder och en 

rundad, tunn innerkant. 

Tallskottmalen. Heringia dodecella L. 

I likhet med Cedestis gysse- i Ed 

linella och Öcnerostoma pini- 3 

ariella lever denna art som | 

larv: i tallens barr, men i 

motsättning till dem är det 

blott under den tidigare delen 

av sitt liv, som den är barr- |. SKEN NET 

minerare, under det att den Foto. av förf. 
senare delen därav tillbringas Fig. 27. Tallskottmalen (Heringia dodecella 1.), 
: SÅ ; OMS 
i knopparna. Härigenom blir 5 

dess verksamhet vida skadligare än de båda andra arternas. 

De uppgifter man har om artens levnadssätt och utvecklingsstadier 

äro mycket ofullständiga. SORHAGEN (1886, sid. 198) omtalar endast, 

att han funnit larven i april uti tallens knoppar, samt att angripna knop- 

par kännas igen på ett svagt kådutflöde. JUDEICH-NITSCHE (1895, sid. 

1013) meddelar intet därutöver. ECKSTEIN (1897, sid. 526) komplette- 

rär väsentligt kunskapen om levnadssättet genom uppgifterna, att honan 

i maj belägger tallknopparna med ett ägg var samt att larven övervin- 

trar i dessa. 

I skarp motsats till dessa uppgifter äro de, som NUSSLIN lämnar i 

den sista upplagan av sitt arbete (1913, sid. 430). Han uppgiver, efter 

meddelande av DISQUÉ i Speyer, att larven först minerar i tallens barr 

samt att den efter att hava övervintrat i dessa från mitten av april an- 

griper knopparna och urhålkar dessa samt förpuppas där och kläckes 

i maj. 

Vi finna således, att ECKSTEINS och NUSSLINS uppgifter angående 

artens levnadssätt i flera punkter avvika från varandra, och att dess lev- 
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nadssätt tarvar en förnyad undersökning, varjämte utvecklingsstadierna 

ej äro närmare kända. 

Utveckling och levnadssätt. 

Mina egna observationer häröver äro följande. Larven observerades 

första gången d. 24 maj vid Experimentalfältet i tallknoppar och kläcktes 

i slutet av juni. Vid samma tidpunkt observerades på Runmarö 

minerade tallbarr, som i fråga om utseende och minornas beskaffenhet 

avveko såväl från Ocnerostoma som Cedestis, och dylika iakttogos seder- 

mera vid flera tillfällen under hösten och vintern, sista gången d. 12 

december vid Nynäshamn. 

Då vid denna tidpunkt NUSSLINS ugpgifter ej voro mig tillgängliga, 

sattes ej dessa fynd i samband med dem, som gjorts på våren, men på 

våren 1914 fick jag tillfälle att pröva, huruvida ECKSTEINS eller DISQUÉS 

iakttagelser voro riktiga. Den 20 april påträffades larverna i tallbarren 

och dessa inlades i ett glasrör; den 24 begav sig en larv ut ur sitt barr, 

den överfördes på en tallkvist, och det dröjde ej många minuter, innan 

den vid basen av ett skott spunnit det karaktäristiska rör, som man 

alltid finner på de av dodecella angripna skotten, och åt sig in i knop- 

pen. Detta experiment har sedermera upprepats, alltid med samma 

resultat. Dessutom har jag genom direkt jämförelse mellan barr- och 

skottmineraren kunnat fastslå, att de tillhöra samma art. 

Det torde därför kunna anses bevisat, att DISQUÉS ovannämnda ob- 

servationer äro riktiga, under det att ECKSTEINS uppgifter äro felaktiga. 

Efter ovanstående data torde utvecklingen i Stockholmstrakten ha 

följande förlopp: Fjäriln flyger i juni; var äggen läggas, har det ej lyckats 

mig att utröna, blott så mycket torde man kunna säga, att de sanno- 

likt ej läggas på barren. Hos Ocnerostoma och Cedestis, där detta är 

fallet, finner man nämligen ännu följande år äggskalen sittande fast på 

barren och från deras botten utgår en smal gång. På de av Heringia 

angripna barren finnas aldrig några ägg, och jag drager härav den slut- 

satsen, att de läggas annorstädes. Alltnog, larven lever under som- 

maren och hösten i tallbarr och angriper därvid sannolikt ett flertal 

barr; den övervintrar i ett barr och lämnar det på våren i april och 

äter sig sedan in i ett tallskott, som den fullständigt urhålkar, varefter 

den förfar på samma sätt med andra och slutligen i slutet av maj för- 

puppas i ett skott samt kläckes i juni. 

De av Heringia angripna barren äro mycket karaktäristiska och skil- 

jas lätt från dem, som ÖOcnerostoma eller Cedestis minerat. Först och 

främst finner man, som nämnt, aldrig något äggskal på dem. Vidare 

är det alltid spetsen av barret, som är urhålkad, till en längd av 7—16 
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Suvnan 

pss Bie 

Fig. 29. Tvärsnitt ge- 

nom ett minerat barr; 

A, hartskanal; $, paren- 
60 / kym.- ”/,. 

Fig. 28. Schematisk bild av ett Fig. 30. Spetsen av ett barr 
tallbarr, angripet av larven till 
Heringia dodecella L. De strec- med påbörjad mina av Ileringir 

kade partierna angiva de ej an- 
gripna delarna av barret. e exkre- 
menter; / den under föregående 

dodecella L.,, !?/,. ex, exkrementer; 
-. . . Oo Oo 

Z, larven ; 2, minan; 7, ingångshål; 
a 3 

24, hål, varigenom exkrementerna 
år minerade delen, som genom 
linjen / skiljes från den på våren 
minerade delen v; Zz ingångshål 
för larven, igenspunnet under vin- 
tern; 2 utgångshål för larven, 

OPAkTiES (ge 

avlägsnas, omkr. 2/,. 

mm.; ingångshålet befinner sig aldrig i barrets spets utan i regel vid 

minans nedre del, och larven avlägsnar en del av exkrementerna, ty van- 

ligen finner man endast obetydliga kvantiteter därav i minan. 

I minan påträffar man också silkestrådar, något som man aldrig fin- 

ner i de båda ovannämnda minerarnas barr. 

Fig. 30 wmisar ett angripet barr i det tidigaste skede, som iakttagits 

(slutet av juli); vi se ett litet ingångshål (z), från vilket en bred, kort 

gång går uppåt på högra sidan; huvudgången befinner sig likväl på den 

vänstra sidan (2). Det är tydligt att larven som yngre undviker cen- 

tralsträngen, möjligen emedan dess celler erbjuda för stort motstånd. 

55 Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915. 
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Förutom ingångshålet finnes även ett annat hål (z), som larven använ- 

der för bortskaffandet av exkrementerna (er). Endast en obetydlig mängd 

dylika finnes vid detta tillfälle i minan. 

Larven förtär sedermera i barret såväl centralcylindern som parenky- 

met och lämnar blott kvar epidermis och hypodermis samt hartskana- 

lerna (fig. 29), varjämte rester av parenkymet bliva kvar i vinkeln mellan 

dessa samt i själva spetsen av barret, där larven tydligen ej kommer 

at att förtära allt parenkym. 

Att larven angriper flera barr har ej direkt iakttagits, men man torde 

kunna sluta sig därtill av den omständigheten, att ingångshålen äro av 

olika dimensioner, följaktligen gjorda av larver i olika utvecklingsstadier; 

hålens storlek står i ett bestämt förhållande till minornas längd, så att 

de äro mindre, när minorna äro kortare, m. a. o. de mindre larverna 

urhålka ej så stora gångar som de större. 
Larverna förbereda sig till över- 

vintring genom att kläda gången i 

barret med silke, varjämte de spinna 

ett lock över ingångshålet (fig. 28 Zz). 

Ett dylikt till övervintring använt 

barr kännes lätt igen därpå, att det 

har tvenne hål, av vilka det ena är 

igenspunnet, det andra öppet. Det 

öppna hålet (fig. 28 2), som är nå- 

got större än det igenspunna, befinner 

sig nedanför detta, och mellan båda 

finnes ofta ett parti av barret, som 

bär alla spår av att vara urhålkat på 

våren (fig. 28 vw), varav synes framgå, 

att larven, innan den lämnar vinter- 

röret, äter ur ett stycke nedanför in- 

gångshålet. 

I slutet av april —början av maj läm- 
Foto. av förf. 

Fig. 31. Tallskott, angripet av larven till Nar larven barren och beger sig till 

Heringia dodecella 1..; vid basen av knoppen skotten. Sannolikt angripa emeller- 

till höger ses det vita rör, som larven spin- tid somliga larver dessförinnan barr, 

ner, innan den tränger in. ty man träffar vid denna tidpunkt 

barr, som alldeles nyligen blivit ur- 

hålkade; detta torde bero på att somliga larver övervintra på ett tidi- 

gare stadium än andra, och att dessa därför på våren föra barrdiet, till 

dess de hunnit så långt, att tidpunkten är inne att angripa skotten. 

Därvid gå de så tillväga, att de vid skottets bas spinna ett tunt 
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rör av silke, vilket, så snart som själva skottet angripes, blir impregne- 

rat med kåda och kritvitt till färgen (fig. 31). Det är ett dylikt skott, som 

ECKSTEIN (1897, fig. 528, sid. 326) avbildar. Röret sträcker sig till 

skottets bas, varest larven intränger till märgen, som den förtär, varefter 

den förfar på samma sätt med sidoskotten. Skotten dö i vanliga fall, 

men det inträffar också, att larven går mera ytligt, i vilket fall skadan 

begränsas till att skotten bli böjda och missbildade. 

Utbredning. WALLENGREN (1875, sid. 56) uppger Skåne, Småland 

och Gottland som fyndorter, men det är otvivelaktigt, att arten är spridd 

över stora delar av vårt land. I Stockholmstrakten, i Stockholms skär- 

gård samt på Mälaröarna och vid Leksand är den i varje fall mycket van- 

lig och särskilt på unga tallar i yttre delen av skärgården, t. ex. Sand- 

hamn, kan man finna ända till 350 2 av skotten på detta sätt förstörda. 

Beskrivning av larven. 

Larven är fullväxt omkring 6 mm. lång och till färgen rödbrun med 

svart huvud, protorcalsköld och analsköld. 

Borstfläckarna på kroppen äro så små och obetydliga, att de ej sy- 

nas utan stark förstoring. 

a b 

Fig. 32. Tallskottmalen (Heringia dodecella L.). a, protoracalskölden, ?”/,; 5, analskölden, ?”/,. 

Nackplåten eller protoracalskölden är genom en smal mittstrimma 

delad i tvenne, vilkas utseende framgår av fig. 32 a; den bär 6 par 

hår, av vilka tre sitta i framkanten, ett par i den yttre kanten och två 

par i en tvärrad i den mediana delen, något bakom mitten, varjämte 

ett par små porer finnas. 

Ingen s. k. lateralsköld är utbildad framför protoracalstigmat, och av 

de tre hår, som sitta på motsvarande plats, är blott den mellersta av 

ordinär storlek, de andra mycket obetydliga. 

Kroppshårens placering. I överensstämmelse med larvens dolda 

levnadssätt äro kroppshåren mycket svagt utvecklade. 

Para- och subdorsalraden består på meso- och metatorax av två hår 

i bredd; av dessa är det mediana mycket litet. 
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På abdominalsegmenten 1—38 äro paradorsalradens hår anordnade på 

typiskt småfjärilsmanér, det bakre paret utanför det främre. Subdorsal- 

radens hår befinner sig på segment 1—38 rätt ovanför stigmat. Denna 

karaktär, att även på det 8:de segmentet subdorsalhåret be- 

finner sig ovanför stigmat är synnerligen anmärkningsvärd. 

Härigenom skiljer sig larven nämligen från en vecklarelarv, där detta 

borst sitter framför stigmat, och överensstämmer med pyralidlarven. 

Från denna skiljer sig dock dodecella-larven, genom att den på lateral- 

vårtans plats på protorax har tre hår, under det att pyralidlarven blott 

har tvenne. 

Vidare undersökningar få visa, huruvida detta är något för familjen 

Gelechirde i sin helhet karaktäristiskt eller ej; för att så är fallet, talar 

dock BAERS (II, sid. 437) uppgift om larven av Gelechia electella, som 

i detta fall överensstämmer med AH. dodecella. 

Lateralraden består på abdominalsegmenten 1-—38 av tvenne, i en 

sned tvärrad nära varandra placerade hår, varav det nedersta är längst. 

Analskölden är bredare än lång (4: 3), med rundad bakkant och konvex, 

oregelbundet naggad framkant; den bär 4 par borst, vilkas placering 

framgår av fig. 32 6. 

C 

Fig. 33. Tallskottmalen (Heringia dodecella IL.). a, huvud, framifrån (håren ej utritade , ?5/,; 
b, antenn, översidan, "!?/,; ec, labrum, översidan, ??/,; d, dito, undersidan, ?96/.; e, mandibel, 

översidan (håren ej utritade), "!?/,; £, labrum, från undersidan, ?98/. 
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Huvudet och mundelarna. Huvudkapselns (fig. 33 a) längd för- 

håller sig största bredden som 11:13; Sidorna äro väl rundade och den 

största bredden befinner sig något ovanför mitten. Inskärningen i bak- 

kanten är nästan rätvinklig, dess djup förhåller sig till bredden som 3:7. 

Gaffellinjen är odelad i den övre tredjedelen och väl utvecklad; fronto- 

antennalsuturen är tydligt utvecklad och löper sakta vindlande nästan 

parallellt med gaffellinjen. Pannan bär de typiskt förekommande 5 

paren hår och två paren porer, placerade som fig. 33 a utvisar. Hemis- 

färerna bära omkring 15 par hår. 

Antennerna (fig. 33 a) äro korta och mörkfärgade; 2:dra leden är 

knappt längre än sin diameter och framtill på utsidan något snett av- 

skuren. Dess främre borst är tre gånger så långt som leden, det bakre 

befinner sig ovanligt långt fram i jämnhöjd med det främre; av de båda 

sinneskäglorna är den övre mindre än den nedre, men lika lång som 

den 3:dje leden; den senares sinneskägla dubbelt så lång som 4:de le- 

den; dennas terminalborst lika långt som 2:dra leden. 

Labrum (fig. 33 ce) är dubbelt så bred som längden i sidoloberna, och 

dess bredd vid basen förhåller sig till den största bredden som 5:7; 

inskärningen framtill är grund. Av borsten är intet marginalt; II och 

IV äro nästan dubbelt så långa som de övriga, II står i jämnhöjd med 

en linje, som sammanbinder III:orna, och I halvvägs mellan II och bott- 

nen på inskärningen i framkanten. 

På undersidan är den inre av de tre tornarna obetydligt utvecklad 

(fig. 33 Z), den mellersta är grövst och den yttersta längst. 

Mandiblerna (fig. 33 e) äro fyrtandade och i inre kanten bladformigt 

utplattade med framtill avrundad egg. 

Maxillerna förete intet anmärkningsvärt, men spinnröret (sp, fig. 33 /£) 

har en mycket karaktäristisk form, vidgande sig mot spetsen och ut- 

plattad likt en mejsel samt påminnande om Nepticulas spinnrör (jämf. 
ITRAGARDH, IH fig: 55 a.och 5, sid: 35): 

Beskrivning av puppan. 

BPuppankar 5 mm. lang, med tvatt avs 

trubbad hjässa och rundad bakkroppsspets. 

Vingslidorna räcka till bakkanten av det 

6:te abdominalsegmentet. Abdominalsegmen- 

ten sakna tornar och borst och äro blott för- 

sedda med svaga, omärkliga hår. Segment- 

gränserna bilda emellertid skarpa, upphöjda 

åsar, 'som' äro: särskilt framträdande på det Fig: 34. Tallskottmalen” (£erzngia 
dodecella 1.). Puppans bakkropps- 

gsdesko:detochtoierseomentet; spets, från ryggsidan, 59/,. 
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Bakkroppsspetsen är på ryggsidan försedd med 5 par jämnbreda, i 

spetsen hakformigt böjda borst (fig. 34). 

Större tallbarrmalen. Cedestis gysselinella Dur. 

Denna art gjordes för några år 

sedan (1911) till föremål för en under- 

sökning av förf. och för fullständig- 

hetens skull omnämnas här i korthet 

resultaten av denna. 

Dess larv är liksom ÖOcnerostoma 

piniariella och Dyscedestis farinatella 
Foto. av förf. 

Fig. 35. Större tallbarrmalen (Cedestis 
gysselinella DuP.), 

a b c 

Efter TRÄGÅRDH. 
Fig. 36 a. Angripet barr., 1!/,. Nedtill till vänster ett ägg, det 
mörka mittpartiet fyllt av exkrementer, ovanför detta är barret tomt, 
med hål upptill, varur larven krupit ut; spetsen ej angripen. »b. 1:sta 

stadietfrån ryggsidan, "?/,.c. Främre hälften av den fullvuxna larven 
av Cedestis gysselinella, sedd från ryggsidan, !/,. 

barrminerare, men dess metod skiljer 

omk. 19/.. sig radikalt från dessas och är den- 

sammaivissmån under- 

lägsen, ty den arbetar 

från basen av barretmot 

spetsen, medan de an- 

dra göra tvärtom. 

Äggetlägges enstaka 

på barren i den basala 

tredjedelen (fig. 36 a), 

sannolikt så långt ned 

som slidan tillåter; det 

är ovalt, plattat på un- 

dersidan och tillspetsati 

bägge ändar. Vid kläck- 

ningen äter sig larvenin 

1 barret genom bottnen 

av äggskalet, där den 

söt en till attuobörja 

med mycket smal gång, 

vilken vidgar sig och 

efter en sträcka av 8 

— 10 mm. upptager he- 

laäsbartret. . Tunneln nar 
en längd av 32—35 

mm., och i denna till- 

bringar larven sin tid, 

till dess den är färdig 

att inträda i det sista 
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stadiet, då den gnager ett hål, vanligen på den konkava sidan och 

kryper ut. 

Under det sista stadiet förtär larven blott obetydligt, ofta intet alls, 

och efter 4— 5 dagar börjar den helt löst spinna ihop några barr samt 

förpuppar sig. 

Larver nästan färdiga att lämna barren påträffades d. 29 maj; i bör- 

jan av juni lämna de barren, puppor iakttogos d. 10 juni och kläcktes 

d. 23 juni. Senare, d. 12 juni observerade larver, som krupit ur mi- 

norna, förpuppades d. 16 juni och kläcktes 4—5 juli. Senare på som- 

maren påträffades inga larver. Man måste därför antaga, att blott en 

generation årligen kommer till utveckling, samt att äggen övervintra, 

eller att i varje fall larverna blott göra en obetydlig del av den smala 

gången på hösten. I annat fall skulle nämligen barret taga skada och 

larven själv få med döden plikta för sin oförsiktighet. 

Beskrivning av larven, 

I fråga om den närmare beskrivningen hänvisas till ovannämnda ar- 

bete. Här må blott nämnas, att mellan det sista stadiet å ena sidan 

och de tidigare å den andra råder en skarp skillnad. De senare ha 

nämligen flera typiska minerarkaraktärer, först 

och främst den gulröda färgen, som är så 

karaktäristisk för flera av tallbarrminerarna, 

dessutom den fina beklädnaden av kutikulära 

tappar och slutligen protoracalskölden men sak- 

na hårfläckar (fig. 36 6). Hos det sista stadiet 

däremot är färgen olivgrön, noga överensstäm- 

mande med barrens, huden är slät och protoracal- 

skölden saknas, men hårfläckar finnas (fig. 36 o). 

Beskrivning av puppan. 

I mitt föregående arbete beskrevs ej pup- 

pan, varför denna lucka här kompletteras. An- 

märkas må, att densamma överensstämmer vida 

mera med puppan av Dyscedestis farinatella 

förmodade nära släktskapen mellan dessa båda | 

än med ÖOcnerostoma farinatella, något som 

ännu mera bestyrker den även på andra grunder 

arter, vilka ju även förts till samma släkte,  ” 4 i 
Fig. 37. Större tallbarrmalen 

Cedestis, ända tills helt nyligen, då SPULER på  (Cedestis gysselinella)iDur. a, 

grund av några avvikelser i vingribbförgrenin- Puppa, sedd snett från baksidan, 
DD NÅ EN e va ar ÖN Da: PI PANNAN cg ce 

gen uppställde släktet Dyscedestis för-farinatella. bakkroppsspetsens hår, '2/,. 
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Puppan (fig. 37 a) är i likhet med hos farinatella robustare än hos 

Ocnerostoma piniariella, och beväpningen i bakkroppsspetsen är helt 

annorlunda. Vingslidorna räcka till mitten av det femte abdominal- 

segmentet; bakkroppen saknar tornar eller skulptur och är i spetsen 

snett avskuren på undersidan, varjämte subventralt i spetsen sitta två 

par jämnsmala, böjda borst (fig. 37 ce). Pannan är rundad och bär på 
sidorna två par hakformigt böjda borst (fig. 37 5). 

Dyscedestis farinatella (ZELL.). 

2 Om denna barrminerare finnes från 

— vårt land blott en enda uppgift, hos 

WALLENGREN, som <uppgiver Skåne 

som fyndort. ( 

Sannolikt beror detta endast på den 

sporadiska kunskap om vårt lands små- 

| i fjärilsfauna, som vi överhuvud taget äga, 

TS NSDNG ER VERSER och arten torde i själva verket vara ut- 

(ZELL.), omkr. '/,. bredd över stora delar av vårt land. I 

Centralanstaltens Entomologiska Avdel- 

nings samlingar finnas ett par exemplar tagna av LAMPA i Stockholms- 

trakten, och själv har jag kläckt den ur minerade barr från såväl Karls- 

borg som Experimentalfältet. 

Om dess levnadssätt finna vi uppgifter från Östersjöprovinserna hos 

V. NOLCKEN (1867, sid. 620—623). Han fann fjärilarna från den 18 juni 

till augusti på tallar; den 3 maj påträffade han nästan fullvuxna larver 

minerande i tallbarr. Arten synes ej göra någon åtskillnad mellan yngre 

och äldre träd, men föredrager skogsbryn och kanten av uthuggningar. 

Minan börjar nästan utan undantag vid barrets spets och ett betyd- 

ligt stycke av detta blir urholkat, så att det torkar. När larven är 

fullvuxen, gnager den ett litet hål i barrets epidermis och spinner sig 

ned på marken, men byter först om hud. 

Öm äggets placering hade V. NOLCKEN oriktiga föreställningar; han 

skriver (sid. 621): »Das Ei wird wohl an die Spitze der Nadel auf de- 

ren (concaven) Innenseite unter die feine oberste Schicht der Epidermis 

gelegt; man sieht dort immer einen eigentämlichen braunen Flecken, 

auf dem öfters eine festklebende körnige Erhöhung wie ein schwärzlich 

braunen Schmutzklumpchen (Exsudation), und einmal glaube ich das 

Schillern des Endes der Eihaut gesehen zu haben.» 

Ägget lägges emellertid ej under epidermis utan fästes på barrets 

yta i likhet med vad som i allmänhet sker bland övriga småfjärilar, 

vars larver minera. . 
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Utveckling och levnadssätt. 

Egna observationer. Mina egna iakttagelser äro rätt ofullständiga, 

till följd av att arten ifråga om minornas utseende ej på något sätt 

skilde sig från ÖOcnerostoma piniariella, och larverna av dessa båda arter 

därför ej höllos var för sig. 

Under år 1913 kläcktes intet exemplar av denna art utan blott Oczne- 

rostoma pinrariella ur det talrika material av minerade barr, som insam- 

lades. Men ur det barrmaterial, som 1914 insamlades, dels i februari 

vid Karlsborg, dels i april i Stockholmstrakten, kläcktes flera exemplar 

förutom Öecnerostoma. 

Det egendomliga förhållandet synes således äga rum, att dessa tvänne 

arters minor fullständigt överensstämma med varandra. Hos båda läg- 

ges ägget alldeles vid spetsen av barret, och larven gör först en smal 

gång, som sedermera fyller ut hela barret. I varje fall har jag ej obser- 

verat några olikheter i mitt material. Vid denna tidpunkt anade jag 

emellertid föga, att tvänne arter skulle kläckas, och det är därför möj- 

ligt, att eventuella mindre olikheter undgått mig. Efter det att båda 

arterna kläckts, erinrar jag mig, att bland de utkrupna larverna efter 

hudömsningen funnos ett par, som hade tydligare hårfläckar än de 

andra, dock ej så mörka som hos Cedestis gysselinella, men jag fäste 

ej någon vidare vikt därvid; det är troligt, att dessa varit farinatella-larver. 

Vid den senare företagna undersökningen visade det sig, att de båda 

arternas puppor voro högst väsentligt olika varandra, likaså kokong- 

spinningen, för så vitt denna kunnat för farinatellas vidkommande iakt- 

tagas på material i fångenskap. 

Det visade sig, att puppan hos /farznatella i hög grad liknar gysse- 

linellas. Jag försökte därför att med ledning av de vid kokongerna 

fastsittande exuvierna av larverna lösa frågan om larverna, men detta 

har blott delvis lyckats mig. Det har visat sig möjligt att på denna 

väg i ett par larver, vilka med påskrift » Ocnerostoma före förpuppningen> 

förvarades i ett särskilt glasrör, igenkänna farznatella. Däremot fanns i 

materialet ej något motsvarande stadium men väl det näst sista stadiet 

av pinartiella, varav exuvier av det näst sista och sista stadiet sutto fast 

i ett par kokonger. 

Det mötte därefter inga svårigheter att bland det förhandenvarande 

larvmaterialet urskilja två typer, av vilken den ena, som visade den 

största överensstämmelsen med Cedestis gysselinella, hänförts till Dysce- 

destis farinatella, medan den andra, som överensstämmer med pinziarti- 

ellas exuvie av näst sista larvstadiet och är mera specialiserad än de 

båda andra, hänförts till pönrzariella. 
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( 

Fig. 39. Dyscedestis farinatella (ZELL.), sista stadiet. a, protoracal- och lateralsköld, ?”/,; b, 
huvud, sett framifrån, ””/,; c, antenn, "?/,; d, labrum (håren blott ritade på vänstra halvan), ?95/,. 

Beskrivning av larven. 

Larvens sista stadium är rätt noggrannt beskriven av V. NOLCKEN, 

varför det endast är nödvändigt att komplettera beskrivningen av pro- 

toracalskölden, huvudet och mundelarna. 

Vv. NOLCKEN har också iakttagit skillnaden mellan det sista och de 

föregående larvstadierna, en skillnad som för övrigt är gemensam för 

alla tre tallbarrminerarna (jämf. sid. 57). 

Protoracalskölden (fig. 39 a) är av kroppens färg, odelad och omkring 

2"/, så bred som lång, med rak bakkant, rundade framhörn och en liten 

inbuktning i framkanten. Den bär sex par hår, av vilka de främre 

sitta ett gott stycke från framkanten och de bakre bilda en trekant. 

Huvudet och mundelarna. MHuvudkapseln (fig. 39 6) är bred, 

största bredden förhåller sig till längden som 7:35. Pannan är bred 

(bredden i framkanten förhåller sig till höjden som 53 : 7) med raka sidor, 

markerade genom smala frontoantennalsuturer; gaffellinjen synes där- 

emot icke, möjligen emedan den ej är mörkfärgad. Pannan bär egen- 

domligt nog blott tre par hår, och dessa motsvara till läget de hos 

andra arter förekommande tre nedersta håren. Antalet porer är blott ett 

par, som är beläget något nedanför och innanför det översta hårparet. 

Hemisfärerna bära 8 par delvis långa hår. 

Ögonen äro svartpigmenterade och placerade längre bakåt än vanligt, 

ej omedelbart bakom antennbasen. 

Antennerna (fig. 39 c) äro av en avvikande byggnad. Andra leden 
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är mycket kort och bred, avsmalnande något framåt; av håren är det 

längsta omkring fem gånger så långt som leden, det bakre sitter nära 

främre ändan och är två gånger så långt som tredje leden; det tredje 

håret är mycket litet. Tredje leden är jämnsmal, något böjd och nästan 

lika lång som den andra, dess diameter är blott '/s av den andra 

ledens; fjärde leden är hälften så lång som den tredje och två gånger 
sin egen diameter; dess terminalborst är 1!/, ledens längd. 

Labrum (fig. 39 Z) avsmalnar något framåt och är nästan två gånger 

så bred som lång; hårens placering är mycket karaktäristisk; IT och IV 

äro längst, omkring dubbelt så långa som de övriga. II sitter nästan 

mitt öframför I, III och V sitta i sidokanten och I, II och VI samt 

III, IV och V bilda två framåt konvergerande linjer. 
Mandiblerna äro svagt kitiniserade och labium är mycket starkt ut- 

vecklad; dess tvåledade palper med deras terminalborst räcka fram i 

jämnbredd med spinnrörets spets. 

Näst sista larvstadiet. Detta liknar i hög grad motsvarande hos 

Ocnerostoma pinzrariella, men skiljer sig från detsamma genom att huvu- 

det ej är så mörkfärgat samt buk- och analfötter finnas; ej heller anal- 

skölden är så mörk. Detta stadium är således hos farinatella mindre 

specialiserat än hos ÖOcnerostoma. 

Fig. 40. Dyscedestis farinatella (ZELL.), näst sista stadiet. «a, protoracalsköld, 199/,; 
5, analsegment, 7?/,; c, analfot, sedd från undersidan, '”/,. 

Kroppshudens sköldar och hår. Protoracalskölden (fig. 40 a) 

har nästan formen av ett dubbelt w, genom att de båda armarna på 

det upp- och nedvända T-et hos Oecnerostoma böjts framåt. Den är ej 

alldeles slät, utan på den mellersta armen försedd med små spetsiga 

knaggar. 

Intet av de sex paren hår är placerat på själva skölden och av den bakre 

tvärradens hår sitter det inre framför, det mellersta bakom skölden, 

medan det yttre flyttat fram tätt bakom det motsvarande i den främre 

raden, vilket vida överträffar alla de andra i längd. 
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Analskölden (fig. 40 6) har nästan samma form som hos Ocnerostoma 

(fig. 47 6) men är något smalare baktill och i bakkanten försedd med 

en liten inskärning, flankerad av det bakre hårparet, vilket är mindre 

än de andra; de övriga tre paren äro placerade som hos Ocnerostoma 

men äro betydligt längre. Analsköldens bakkant är på undersidan 

klädd med små tandade fjäll, och dylika sitta på den mediana delen av 

översidan på analfotparets basalplattor, som äro trekantiga och svart- 

brämade (fig. 40 c) i likhet med hos Ocnerostoma (fig. 47 c), men i mot- 
sats till hos denna ha hakkransar, öppna bakåt och räknade omkring 

14 hakar. På plattornas undersida finnas 8 par hår, av vilka 3 sitta 

terminalt, ett lateralt, två framför hakkransen, ett vid främre änden av 

den inre och ett innanför den främre spetsen av det yttre mörkfärgade 

brämet; av håren är det laterala längre än de övriga. 

Bukfötterna äro alldeles cirkelrunda och bära omkring 26 hakar. 

Huvudet och mun- 

delarna (HAMN LR 

vudkapseln är ej svart 

utan brun, men har ett 

par ljusare strimmor, 

som sträcka sig snett 

nedåt och utåt och äro 

längre än hos ÖOcnero- 

stoma (fig. 48 a). Pannan 

bär blott tre par hår 
Fig. 41. Dyscedestis farinatella (ZELL.). a, huvudet av näst och ett par porer, lik- 

sista stadiet, 190/,; 5, antenn av dito, tY/,. 
som hos Cedestis och 

Ocnerostoma. 

Ögonen äro omgivna av svartpigmenterade fläckar, och av de omkring 

14 par hår, som finnas på hemisfärerna, äro tre par vida längre än de 

övriga. 

Antennerna (fig. 41 4) likna även Ocnerostomas (fig. 48 6); andra leden 

är blott något kortare än diametern (4: 5), dess längsta hår är 5 gånger 

så långt som leden, rakt samt riktat snett utåt. Bägge sinneskäglorna 

äro kortare än tredje leden, vilken är lika lång som den andra och 

dubbelt så lång som sin diameter samt i spetsen försedd med en kort 

sinneskägla och två små hår. 

Labrum liknar ÖOcnerostomas till formen och är som hos denna till 

stor del indragen under framkanten av clypeus. Den avviker genom 

att den mitt i framkanten har en mycket smal inskärning samt genom 

att håren I och II sitta bredvid varandra. 
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Beskrivning av puppan. 

Enligt V. NOLCKEN förpuppar sig arten på marken. Det är därför 

möjligt, att de av mig observerade 

på fina trådar från träden nedhän- 
gande larverna tillhöra denna art. 

I varje fall talar den omsorgsfulla 

kokongspinningen för att V. NOLC- 

KENS uppgift är riktig. Den spinner, 

som han uppger, en tät, spolformig 

kokong, vilken i sin tur är omgi- 

ven av en lösare väv (fig. 42). 
Den skiljer sig härigenom skarpt 

från Ocnerostoma, vilken alltid använ- 

der ett par barr och av dem förfär- 

digar ett rör, vari den förpuppar sig 

(fig. 46 c). Dyscedestis däremot spann 
på glasrörens vägg en kokong, som Foto av förf. 

fullständigt överensstämmer med Vv. Fig. 42. Kokong SU PSC VOR 

NOLCKENS beskrivning (fig 42) (ZELL.), spunnet på väggen av ett glasrör, 

; ; ; omkr. ”/4. 
Pupphuden är mycket blekt gul 

och tunn; dess form överensstämmer med Cedestis och den bär liksom 

denna fyra böjda hår i bakkroppens spets, vilkas form ej har kunnat 

utrönas, emedan de voro avbrutna på mitt material. 

Gråa Tallbarrmalen. Ocnerostoma piniariella ZELL. 

Denna art erbjuder ett alldeles 

speciellt intresse. Det kan nämligen 

ej råda minsta tvivel därom, att den 

trots sin ringa storlek och det syn- 

nerligen ekonomiska sätt, varpå den 

tillgodogör sig barren, skulle spela 

en avsevärd roll som barrförstörare, Nors 

om den ej hölles inom tillbörliga grän- = Fig. 43. Ocnerostoma piniariella ZEUL.. 

ser av enliten parasitstekel Ågeniaspis Omk. ”/,. 

fuscicollis DALM., som har en mera 

än vanlig förmåga att föröka sig tack vare den omständigheten, att 

den har polyembryonisk utveckling, vilket resulterar i, att av ett enda 

ägg utvecklas 10—14 steklar. (Jämför TRÄGÅRDH, VI, sid. 188 

— = t(010) 
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Historik. 

Under det att man om Cedestis gysselinella förut ej visste mera, än 

att den spann in sig mellan ett par barr vid förpuppningen, så äro 

huvuddragen av Ocnerostomas biologi någorlunda kända, dock ej bättre 

än att man även i den sista litteraturen finner motsägande uppgifter 

om densamma. 

Dess skadegörelse observerades för första gången av v. HEYDEN, 

som dock felaktigt kallade den Elachista argentella CL. (JUDEICH-NITSCHE 

TNsidiltor4); och förstörsserrattades misstaget: av ALTUMN Aa: 

Jw. XIX, sid. 692): v. HEINEMANN (1870, II, sid. 659—0660) upp- 
giver blott, att larven i maj och juni minerar i barren av Pinus sylvestris, 

samt att fjäriln i Tyskland påträffas i maj, april och samt från slutet 

av juni till augusti. HARTMANN (1886, sid. 7) har intet därutöver att 

tillägga. År 1893 ger ECKSTEIN 1 sitt stora arbete »Die Kiefer und 

ihre tierischen Schädlinge. Bd. I. Die Nadeln>, sid. 31—32. Pl. X, 

fig. 4—7 en kort skildring av dess biologi samt avbildar angripna barr, 

varav framgår, att äggen läggas tätt vid deras spets; någon beskriv- 

ning av larven meddelas icke, men om utvecklingen får man veta, att 

den har dubbel generation; »Man findet fast während des ganzen Som- 

mers frisch besetzte Nadeln, da der Falter bei doppelter Generation im 

April und Mai, sowie im Juni und Juli fliegt und die Raupe von Mai 

bis in den September fressend getroffen wird.» 

I ett något senare arbete (1897, sid. 526) beskrives larven på följande 

sätt: »Räupchen matt graugrän mitt schwarzem Kopf, schwarzer After- 

klappe, dunklen Brustfässen und braunen Nackenschild.>» 

Mot dessa uppgifter strida i viss mån NUSSLINS (1913, sid. 429) som, 

sannolikt efter JUDEICH-NITSCHE uppger, att äggen läggas 1—2 cm. 

från spetsen av barren samt att larven ofta lämnar det först minerade 

barret och angriper det bredvid sittande, en uppgift, som otvivelaktigt 

är oriktig. 

Slutligen må nämnas, att i Alperna förekommer på Pinus cembra en 

form, copiosella FREY, som betraktas som en varietet av pznzariella, och 

har ett något avvikande levnadssätt. Den är något större, mera 

grå till färgen samt har rundade framvingar och är i Engaddin en av 

de allmännaste skadeinsekterna på cembra-tallen; generationernas antal 

är ej med säkerhet känt, men KELLER antager tvenne årligen. 

1 v. HEINEMANN (sid. 660) säger uttryckligen, att han ej kan finna någon skillnad mellan 

de båda formerna; NUSSLIN uppför den senare som varietet i likhet med SPULER (1913, 

sid. 449), medan däremot BARBEY (1913, sid. 290) uppför den som självständig art. 
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Utveckling och levnadssätt." 

Äggen läggas utan undantag tätt 

vid spetsen av barren (fig. 44 a 

och 45 ec) och vanligen på den 

konkava sidan; de äro ovala och 

tillpetsade i båda ändar med välvd 

översida samt platt undersida. När 

larven kläckts, äter den sig genom 

golvet på äggskalet in i barret och 

gör där till att börja med en smal, 

slingrande gång, som så småningom 

vidgar sig och efter en sträcka av 

10—12 mm: utfyller hela barret, 

så att blott epidermis och hypo: 

dermis blir kvar. Under den period, 

då gången är liten, förlöper den 
uteslutande i armpalissadvävnaden 

(fig. 44 6): Larven fortsätter mot 

barrets bas och i medeltal blir 

längden på minan omk: 40 mm: I|(-- = 

Larven lämnar densamma genom i 

ett ovalt hål nära den nedre delen 

av minan och beger sig ut. Ett 

dylikt tomt barr kännes lätt igen 

på följande kännetecken: i regel jan av mingången; », mingången, till största delen 

sitter äggskalet kvar på barret fylld av exkrementer, e; 2, utgångshålet; de strec- 

länge efter det att larven lämnat kade partierna äro orörda. b, tvärsnitt genom 

barret vid 22, fig. a; gZ, mingång; ex, exkremen- 

Aa LJ 

. Fr 
OM Od 
Ne 

4 
' [ [0 

Mm a 

Fig. 44: a, schematisk teckning av ett 

tallbarr, minerat av Jarven till Ocnerostoma 

piniariella ZELL. dä, äggskalet; mg, bör- 

det, vidare är en omkring 20 mm. 

lång del av minan fylld av små 

tätt packade exkrementer, men den nedre, omkring 9 mm. långa delen 

är tom, beroende därpå, att larven uppfyllde den, innan den begav sig ut. 

När larven lämnat minan, beger den sig ut på spetsen av ett barr, 

spinner sig där ett underlag av silke, vari den tager stadigt fäste 

med fötterna och genomgår därpå sin sista hudömsning (fig. 46 6). Un- 

der det sista stadiet förtär larven ingenting, och härigenom avviker den 

från larven till Cedestis gysselinella, vilken ibland gnager på barren un- 

der det sista stadiet (TRÄGÅRDH, 1911, sid. 3). 

ter; c, centralcylinder; A, hartskanal. "0/,. 

t! Som i det föregående nämnts, kläcktes 1914 ur barrmaterialet även Dyscedestis fa- 

rinatella, ehuru i ringa antal. Därför råder en viss osäkerhet, huruvida följande uppgifter 

hänföra sig till den ena eller andra eller båda av dem. 
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Foto av förf. 

a b cC 

Fig. 45. a,tallkvist, med talrika barr minerade av larven till Ocnerostoma piniariella ZEIL.,'|,. 
Till vänster ses ett par utkrupna larver: de minerade barren lysa vita. »b, ett par minerade 

barr, ”/,;; ec, spetsen av ett minerat barr med kvarsittande äggskal, SE 

I detta avseende är således Örcnerostoma en mera specialiserad mine- 

rare än Cedestis och närmar sig den högst specialiserade av alla, Phyllo- 

cnistis, hos hvilken det sista larvstadiet ej heller har någon annan 

funktion än att spinna en kokong (TRÄGÅRDH II, sid. 45—47). Hos 

Phyllocnistis har emellertid denna ensidighet lett till en mycket långt 

gående degeneration av larvens mundelar, i det att av dessa blott spinn- 

röret funktionerar. Hos ÖOcnerostoma däremot finna vi ej någon annan 

degeneration av larvens huvud, än att det är jämförelsevis mycket 

mindre än hos Cedestis. 

Även i fråga om kokongspinnandet skilja sig dessa båda arter åt. 

Den senare spinner helt löst en vävnad mellan ett par barr (fig. 46 d), 

medan den förra förfärdigar ett tätt rör af 4—6 barr och inuti detta 

spinner en tät kokong (fig. 46 oc). 
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Följande observationer ha gjorts rörande dess utveckling. Larven 

observerades först minerande i början av april, och redan den 20 april 

hade många larver lämnat minorna. Från denna tidpunkt till mitten 

av maj finner man dem talrikt utanpå barren i färd med att byta hud 

eller hängande ned från träden på fina trådar. Förpuppningen börjar 

ö C d Foto av förf. 

Fig. 46. a. pupphud av Ocnerostoma piniariella ZELL., "/,. b, larven av Ocnerostoma piniariella 

ZELL., sittande orörlig på ett barr, omedelbart före sista hudömsningen, ”/,; c, barr, hop- 

spunna i och för förpuppningen; t. h, är knippet skilt åt och längst t. h. ses puppan fästad 

vid ett barr, som på detta ställe är tätt beklätt med silke, ”/,; d, puppa av Cedestis 

gysselinella DUP. i en lös kokong mellan ett par barr, ”/,. 

i mitten av maj, och efter den 20 maj brukar man ej finna några larver. 

I mitten av juni visa sig fjärilarna, år 1914 d. 14 juni. 

Sedermera är det en lucka i mina observationer; d. 15 juli hade en 

ny generation larver börjat minera och för d. 18 aug. finnes anteck- 

56 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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ningen, att nykläckta ägg med mycket små gångar funnos talrikt på 

tallbarren. Då dessa båda iakttagelser äro gjorda på samma lokal och 

de senare anteckningarna visa förekomsten av yngre larver än fem vec- 

kor tidigare, torde man härav kunna draga den slutsatsen, att den senast 

iakttagna generationen är en dottergeneration till den i juli månad ob- 

serverade. Sedermera påträffades larver under hösten i barren samt 

under vintern vid flera tillfällen, t. ex. vid Nynäs den 12 december samt 

vid Karlsborg i februari. 

Vid Karlsborg var jag i tillfälle att göra den iakttagelsen, att larven 

ej tillbringar vintern i någon letargisk dvala, utan att den, så snart 

lufttemperaturen stiger, fortsätter att äta i minan. Temperaturen var 

vid detta tillfälle + 4,;” C.:, och detta var alldeles tillräckligt för att 

larverna skulle börja att äta! 

Detta, att en parenkymätande fjärillarv ej i egentlig mening över- 

vintrar utan med kortare eller längre mellanrum, beroende på tempera- 

turen, fortsätter att äta under hela vintern, torde vara ett ganska ena- 

stående förhållande, liksom att den är i verksamhet vid en så låg tem- 

peratur som 4,5” C. 

Grafiskt uttryckt skulle Ocnerostomas utveckling te sig på följande sätt: 

— Re —- Rn T | I I 

XII I GE RE RE | II | MTV | YRAN | VII | VIII | | 

| RA 
| | | | 

| | 

Utbredning och frekvens. WALLENGREN (1875, sid. 44) uppgiver, 

att den påträffats i Skåne, Småland, Gottland och Uppland. Det torde 

emellertid ej vara tvivel underkastat, att den är vanlig överallt, där 

dess näringsväxt, tallen finnes. Förf. har träffat den överallt, där jag 

varit i tillfälle att söka efter den, i Stockholmstrakten, på Mälaröarna, 

i Stockholms skärgård, på Runmarö och vid Sandhamn, vid Nynäs 

samt Karlsborg. 

Genom talrika räkningar av barr på de träd, där minerade barr fun- 

nits, ha följande siffror, belysande dess frekvens, vunnits: 

INVID ög Kg DO ds IENTNNRYS IS ANN Ac 

Huru högt uppe i träden fjäriln lägger sina ägg, är ej med säkerhet 

bekant, och härpå beror naturligtvis i hög grad dess ekonomiska bety- 

delse. JUDEICH-NITSCHE uppgiva, att den vid Eberswalde iakttagna 

skadegörelsen ägde rum i ett dåligt, 10o—12 m. högt bestånd, samt att 

larverna hittades till 8 meters höjd över marken. 
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Vid den tidpunkt, då larven efter att ha ömsat hud för sista gången 

skall till att spinna in sig, ser man den ofta hänga i sin tråd från gre- 

nar många meter högt upp i träden och man torde härav i varje fall 

kunna draga den slutsatsen, att deras verksamhet ej är begränsad till 

den nedersta delen av kronan. 

Beskrivning av larven. 

Näst sista stadiet. Larven är före utkrypandet ur barrminan 7,,;—8 

mm. lång och smal, med litet svart huvud, som blott är hälften så 

brett som mesotorax. 

Toracalsegmenten tilltaga i bredd bakåt, och de sex första abdo- 

minalsegmenten äro av samma bredd, de följande avtaga i bredd bakåt; 

metatorax är lika lång som första abdominalsegmentet, de följande fem 

äro lika långa, det sjunde är lika långt som det 8:de och 9:de tillsammans. 

Bukfötter saknas och äro blott antydda som ljusa ringar, likaså sak- 

nas hakar på analfotparet, vars basalplattor dock finnas kvar. 

Kroppens sköldar och 

hår. Protoracalskölden (fig. 
47 a) är av en mycket ore- 

gelbunden T-form och täcker 

endast det mittersta partiet 

av segmentet samt är schat- 

terad i olika nyanser av mörk- AG 

brunt. Längs bakkanten lö- fra 

per ofta en ljusare remsa. | 

Denna reducering, vilken f. ö. X 
1 större eller mindre grad 

återfinnes hos de båda andra 

tallbarrminerarna, står säker- 

ligen i samband därmed att 
- & , Fig. 47. Ocnerostoma piniariella ZELL, näst 

utrymmesskäl ha krävt min- sista stadiet. 

skandet av skölden, vilken 2 Pprotoracalsköld, In b, i NR "9/4; e, anal- 
otpar, 1: 

vid huvudets indragning i 4 

segmentet kommer att täcka detsamma och bilda en förtjockning på 

detta ställe, till hinder för mineringsverksamheten. Vid reduktionen ha 

de delar blivit kvar, som täcka de av huvudkapseln ej skyddade delarna, 

nämligen inskärningen i bakkanten och dennas rand, varigenom T-for- 

men uppkommit. 

Emellertid finnas ännu spår kvar av sköldens övriga del i form av 

tvenne fält i vinkeln mellan T:ets skänklar, som sakna de f. ö. på kropps- 

huden befintliga kutikulartapparna. 
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Håren förekomma till ett antal av sex par, av vilka dock endast tre 

par få rum på skölden, medan de andra sitta i en tvärrad utanför den- 

samma. Det yttre håret i den bakre raden, vilket redan förut visats 

ha en tendens att rycka framåt i höjd med den främre raden (jämf. fig. 

7 a, 11 e och 16 a), befinner sig i jämnhöjd med det yttre i den främre raden. 

Analskölden (fig. 47 6) är kolsvart till färgen och har formen av en 

kvadrat med oregelbundet naggade sidor; av de fyra paren hår sitta 

blott tre par på själva skölden; av dessa sitter ett par i bakkanten, 

nära mittlinjen, de båda andra i två tvärrader, det främre lika långt 

från fram- som från bakkanten, det bakre rätt bakom det främre, men 

något närmare bakkanten. 

Undersidan av analsköldens fria, utskjutande kant är besatt med små 

tandade fjäll, av samma byggnad som hos Cedestis gysselinella och 

Dyscedestis farinatella. Angående funktionen hos dessa plattor hänvisas 

till jämförelsen mellan barrminerarna, sid. 58—59. 

Dylika tandade fjäll bekläda även översidan av analfotparets basal- 

stycken, vilka ha formen av trekantiga plattor (fig. 47 c), vilkas såväl 

inre som yttre kanter äro svartbrämade. Dessa bilda således tillsam- 

mans med analskölden ett slags tratt, som utgör en fortsättning på anal- 

öppningen, liksom hos de båda ovannämnda tallbarrminerarna. 

På plattornas undersida märkas fem par hår jämte ett par små runda, 

mörka fläckar, och i deras spets sitta tre korta hår. 

Huvudet och mundelarna. Huvudkapseln (fig. 48 a) är alldeles 

svart med undantag av ett par små oregelbundna, ljusa strimmor, som 

sträcka sig från en punkt strax nedanför gaffellinjens övre spets snett 

Fig. 48. Ocnerostoma piniariella ZELL. a, huvud av näst sista stadiet, sett framifrån, '99/,; 

b, antenn, 4!2/.; c, labrum från översidan, "?/,; d, mandibel, ?96/,. 
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nedåt och utåt. Fronto-antennalsuturen är svagt utvecklad och svår att 
se. Kapseln är bredare än lång (13: 11) och pannan bär blott tre par 

hår, i det att de två övre saknas eller motsvaras av de tvänne par, 

som sitta högt upp utanför gaffellinjen vid basen av de ljusare fläc- 

karna. Blott ett par porer finnes, vilka sitta nedanför och på samma 

avstånd från varandra som det övre av hårparen. 
Hemisfärerna bära omkring 14 par hår, av vilka de nedre äro längre 

än de övre. Ögonen äro omgivna av ett mörkfärgat parti. 

Labrum (fig. 48 c) är mera än dubbelt så bred som lång och i främre 

kanten blott obetydligt insvängd; framhörnen äro brett rundade och 

längs sidorna löper en smal, mörkfärgad list, varjämte en platta i mitten 

även är mörkfärgad. Av håren äro II och IV betydligt längre än de 

öviea; I ar kortast och sitter rätt bakom II; IL bakom IV: "De tre 

ventrala tänderna äro kraftigt utvecklade och spetsiga; den yttersta är 

lång och smal, den mellersta når med yttre hälften utanför labrums kant, 

och den inre sitter rätt bakom den mellersta. Undersidan är mycket 

tätt klädd med små bakåtriktade hår. 

Antennerna (fig. 48 6) äro korta. 1:sta ledens diameter är dubbelt 

så stor som längden, 2:dra ledens är ?/, av den 1:sta och dess diameter 

är dubbelt så stor som längden. Det främre borstet är fem gånger så 

långt som leden, det bakre '/3 av det främre, det tredje borstet mycket 

kort. Den nedre sinneskäglan är längre än den tredje leden, som är 

konisk och rundad i spetsen samt bär en sinneskägla och två små hår. 

Mandiblerna (fig. 48 Z) äro 4-tan- 

dade med de mellersta tänderna 

längst samt en konvex övre inner- 

kant. 

Beskrivning av puppan. | 

Puppan (fig. 49) är svartbrun till | 

färgen och mycket långsmal, dess Fig. 49. Mindre RE. 

is 56 ZS nerost niariella ZELL.). 
längd är omkr. 5 mm. och den är ME Sn earn 

zÅ fi e 3 13 a, puppa från ryggsidan, /,; 

nästan fem ganger sa lang som bred. b, bakkroppsspetsen från under 

Pannan är bred och bakkropps- sidan, 75 Er 
spetsen brett avtrubbad; de fyra 

främsta abdominalsegmenten äro av 

samma bredd, de därpå följande av- 

taga successivt i bredd, och segmen- 

ten 5—7 äro indragna delvis i de 

närmast föregående, vilkas bakkant 

kragformigt omfattar deras främre «a 
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del. Bakkroppsspetsen (fig. 49 6) har på undersidan ett par rundade upphöj- 

ningar, vilka äro tätt besatta med framåtriktade taggar, vilka tydligen 

tjäna att fasthålla puppan i det av hopspunna barr bildade röret. Anal- 

öppningen är terminal och omgiven av en trekantig, upphöjd krage. 

Jämförelse mellan gran= och tallbarrminerarna. 

I det föregående ha flera barrminerare blivit behandlade, varav två 

gå på gran, de övriga på tall. Ehuru antalet barrminerare i varje fall 

för granens vidkommande ingalunda är uttömt härmed, torde likväl 

redan nu en jämförelse mellan de olika arternas biologi och morfologi 

löna sig. 

Låtom oss då till att börja med göra en jämförelse mellan granbarr- 

minerarna å den ena sidan och tallbarrminerarna å den andra. 

Det faller genast i ögonen, att skillnaden i storlek mellan granens 

och tallens barr haft ett avgörande inflytande på arternas biologi och 

morfologi. Medan ett granbarr är för litet för att kunna lämna till- 

räckligt med föda åt en larv under dess hela utveckling, så räcker tall- 

barret till i detta avseende, och ej mindre än tre arter hämta all näring 

de behöva ur ett enda barr. 

Följden härav är, att granbarrminerarna måste begiva sig från ett 

barr till ett annat, under det att tallbarrmineraren först lämnar sitt barr, 

när den skall skrida till förpuppning. Man kan i tallbarrminerarens liv 

urskilja tvänne perioder, en som omfattar alla stadier utom det sista 

och tillbringas i ett barr, och en period omfattande det sista stadiet, 

som tillbringas utanför barret. Granbarrmineraren däremot måste öm- 

sevis tränga in i ett barr och lämna det för att tränga in i ett annat, 

något som i allmänhet måste upprepas 10—12 gånger. 

Denna skillnad tager sig också uttryck i larvernas morfologi. Medan 

hos de tre tallbarrminerarna en mycket utpräglad morfologisk skillnad 

råder mellan det sista och de föregående stadierna, så är hos granbarr- 

minerarna ingen dylik skillnad mellan de olika stadierna att finna. Hos 

tallbarrminerarna karaktäriseras de minerade stadierna av vissa typiska 

minerarkaraktärer, såsom hudens fina beklädnad av kutikulartappar, pro- 

toracalsköldens och analsköldens starkare kitinisering jämte reduktionen 

av analfötterna och förkortningen av toracalfötterna; det sista stadiet 

saknar dessa karaktärer och är f. ö. även i fråga om mundelar, teckning 

o. d. avvikande. 

Olikheten i sättet att minera har också tryckt sin prägel på larverna. 

Granbarrminerarna gå i regel ut ur barret genom samma hål, varigenom 

de trängt in, och röra sig följaktligen i minan i två olika riktningar i 
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motsats till tallbarrminerarna, vilka röra sig i samma riktning, vare sig 

det som hos Cedestis gysselinella sker i riktning från barrets bas 

mot spetsen eller som hos de båda andra sker i motsatt riktning. Det 

är otvivelaktigt, att denna skillnad medfört den olikhet i kutikulans 

beväpning, som man kan iakttaga hos de båda grupperna. Hos båda 

föreligger ett behov att genom små kutikularutskott öka hudens förmåga 

att taga spärr mot minväggarna, men hos granbarrmineraren tillkommer 

den komplikationen, att denna beväpning ej får vara så beskaffad, att 

den ej tillåter larven att röra sig i mera än en riktning, enär larven 

som nämnts måste ha möjlighet att komma ut ur minan igen. Därför 

ha de båda granbarrminerarna små runda, halvklotformiga förtjocknin- 

gar på kutikulan, vilka uppenbarligen väl fylla dessa båda fordringar'. 

Tallbarrminerarna däremot ha små, bakåt riktade kutikulartappar, vilka 

tjäna till att taga spärr emot väggen vid marsch framåt, men hindra 

en dylik baklänges. 

Beträffande själva mineringsmetoderna så tillåta de större tallbarren 
tydligen större omväxling än granbarren. TI varje fall har man ej kunnat 

finna någon skillnad mellan granbarrvecklaren och dvärgbarrvecklaren 

i detta avseende; bägge göra ett runt hål vid nedre ändan av barret 

och urholka det mot spetsen mer eller mindre grundligt, under det att 

tallbarrminerarna ha olika metoder. 

Jämförelse mellan tallbarrminerarna. 

Av dessa äro tre arter uteslutande hänvisade till barren, nämligen 

Cedestis gysselinella, Dyscedestis farinatella och Ocnerostoma piniariella. 

Heringia dodecella däremot är endast under sin ungdom barrminerare 

och betjänar sig av ett barr för övervintringen, medan Evetria resinella 

nöjer sig med att genomborra barrslidan som helt ung och förtära basen 

av barren. 

De tre exklusiva barrminerarna karaktäriseras som nämnt alla av att 

för deras utveckling blott åtgår ett enda barr, och häri består en stor 

skillnad mellan dem och granbarrminerarna, vilka i allmänhet minera 

åtminstone ett 10o-tal barr under sin uppväxttid. 

Anmärkningsvärt är vidare, att hos alla tre en biologisk och morfo- 

logisk differentiering utbildats mellan å ena sidan det sista å den andra 

sidan de föregående stadierna. Under det sista stadiet äta de obetyd- 

ligt eller alls intet; dess enda uppgift synes vara att genom kokong- 

spinnandet förbereda förpuppningen. Larverna ha sålunda redan dess- 

" Dylika förtjockningar finnas också på kutikulan av lärkträdsmalens (Coleophora laricella 

HB.) larv, under de tidigaste stadierna, medan den är barrminerare. 
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förinnan fått den näring de behöva. Man kan indela larvens liv i tvenne 

skarpt skilda perioder, en endofyt näringsperiod och en period ägnad 

åt kokongspinnandet. 

Något liknande, ehuru i vida högre grad utbildat, känner man från 

andra minerare, i synnerhet hos det i poppelblad minerade släktet P/y/l- 

Zlocnistis, där det sista stadiet likaledes blott har till uppgift att spinna 

kokongen, vilket i detta fall sker i själva minan. Detta stadium har i 

hög grad reducerade mundelar (jmf. TRÄGÅRDH, III, sid. 44—47). 

Hand i hand med den biologiska differentieringen går en morfologisk 

sådan. Larven saknar i det sista stadiet flera typiska minerarkaraktärer, 

som tillkomma de tidigare stadierna, såsom den gulröda färgen, de fina 

kutikulartapparna och den väl kitiniserade protoracalskölden. Hos andra 

minerare är denna skillnad ännu mera utpräglad, något som förf. i ett 

föregående arbete sökt förklara genom den mycket långt gående speciali- 

sering av mundelarna till att skära bladens vävnad i e£/ plan, som 

dessa undergått; hos tallbarrminerarna liksom hos Phyllocnistis är det 

sista stadiet på väg att bli rudimentärt, eftersom det ej står i närings- 

upptagandets tjänst, och anledningen till att det bibehålles torde vara 

den, att det är nödvändigt för att förmedla övergången från de starkt 

specialicerade föregående stadierna till puppan. 

I fråga om äggläggningsmetoden är att märka, att äggen liksom för 

övrigt alltid hos minerarna bland småfjärilarna läggas utanpå barren, 

detta i motsättning till skalbaggarna och många flugor. 

Vad själva metoden att äta angår, så finna vi tre olika sätt repre- 

senterade. Lägst står givetvis Cedestis gysselinella, vilken äter från 

basen mot spetsen. Av denna anledning måste den, i varje fall så 

snart minan fyller ut hela barret, hastigt äta färdigt, innan barret viss- 

nar. De båda andra arterna däremot gå mera rationellt tillväga, mine- 

rande från spetsen mot basen. Därför kunna de också, som faktiskt 

sker, minera under hela vintern med avbrott för de perioder, då låg 

temperatur vållar avbrott i deras verksamhet. 

I samband med denna skillnad mellan minerarna förtjänar det att 

påpekas, att de båda senare ha två generationer årligen, den förra 

blott en. 

Heringia dodecella har i viss mån sin egen metod, som dock har 

samma syfte som Öcnerostomas och Dyscedestis, nämligen att ej skada 

saftledningen i barret. Vid minans anläggande tycks den visserligen 

vanligen gå nedifrån och uppåt mot spetsen, men den håller sig alltid 

på ena sidan av centralcylindern och förtär först på denna sida vävna- 

den så långt ned, som den behöver för övervintringen, går därefter över 

på den andra sidan och tager då en större eller mindre del av central- 
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cylindern med. Detta sker alltid i barrets spets; följden härav är, att 

barret sitter kvar, lämnar ett utmärkt skydd under vintern och följande 

vår ånyo lämnar larven föda, innan den beger sig över på knopparna. 

Alla tre tallbarrminerarna utmärka sig förutom genom de allmänna 

minerarkaraktärerna, vilka förut berörts, genom förekomsten av vissa 

karaktärer, som ej ha observerats hos andra än dem. 

Dit hör först och främst den karaktäristiska förminskningen av pro- 

torocalskölden, som antingen fått formen av ett upp och nedvänt T 

eller ett W. Även hos andra larver med dolt levnadssätt äger en 

slags reduktion av protoracalskölden rum, t. ex. hos Argyresthia, men 

där sker den efter andra principer (jämf. fig. 16). 

Ej mindre karaktäristisk är bakkroppsspetsens byggnad, som hos 

alla tre arterna är alldeles överensstämmande- 

Såväl på undersidan av analsköldens fria kant som på den mediana 

delen av analfötterna sitta små tandade plattor ordnade i regelbundna 

rader. 

I ett föregående arbete, (I, sid. 13—15), vid vilken tidpunkt detta 

egendomliga organ blott var känt från en av tallbarrminerarna, sökte 

förf. att förklara dess funktion. Efter en översikt över de metoder, 

som olika minerare använda för att undvika anhopning av exkremen- 

terna i minorna, varvid bl. a. omnämndes dels Zäscheria complanellas 

metod att sticka ut bakkroppsspetsen genom ett hål i minan och på 

detta sätt hålla rent i densamma, dels släktets Nepzticulas metod att 

med tillhjälp av den i en fin spets utdragna bakkroppsspetsen ordna 

exkrementerna i små tvärrader, varigenom de breddes ut över en så 

stor yta som möjligt, kom förf. till den slutsatsen, att minerarna i all- 

mänhet söka undvika en anhopning av exkrementerna i minorna samt 

befordra deras hastiga uttorkande, och anledningen för dessa försiktig- 

hetsmått antogs vara den faran, att i dem skulle utvecklas en för larven 

skadlig svamp- och bakterieflora. 

Sedermera har förf. också kunnat konstatera, att svampar tränga in 

i minorna (TRÄGÅRDH IV, fig. 4, sid. 186). 
Vad faror av dylikt slag beträffar, torde Cedestis vara sämre ställd 

än andra minerare. Ty för det första äro bladminorna mycket mera 

effektivt exponerade för uttorkning än barren. För det andra tillkom- 

mer för barrminerarna en särskild komplikation. Bladminerarna vinna 

nämligen genom en viss kvantitet förtärd bladvävnad ett proportions- 

vis större utrymme, emedan till det som vinnes direkt genom den fak- 

tiskt förtärda mängden även kommer det ökade utrymme, som ernås 

genom att bladets övre och undre epidermis kan tänjas isär. 

Så gynnsamt ställda äro ej tallbarrminerarna, ty i deras mina äro 
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väggarna en gång för alla givna och låta sig ej tänjas ut och gångens 

längd är också på förhand given — avståndets från äggets plats till 

barrets spets eller bas. När larven äter, ökar den sitt utrymme med 

precis så många munsbitar, som den sväljer och minskar det samtidigt 

med de exkrementer, som den lämnar bakom sig. 

Därjämte är barrets epidermis tjockare än bladens och lägger till följd 

därav större hinder i vägen för exkrementernas uttorkning och samtidiga 

volymförminskning. 

Då larven samtidigt själv tillväxer, är det klart, att det bör vara en 

ganska vansklig sak för den att få utrymmeskontots debet och kredit 

att gå ihop. Det visar sig också, att larven, när den befinner sig i det 

näst sista stadiet, således omedelbart innan den beger sig ut ur barret, 

fullständigt uppfyller den främre delen av gången, medan den bakre är 

fylld av en kompakt massa av hoppackade exkrementer. 

För att lösa detta problem, en tillräcklig och hygienisk bostad, antog 

förf., att det ovan beskrivna organet togs i anspråk, genom att med 

dettas tillhjälp exkrementerna komprimerades och packades ihop till 

minsta möjliga volym i den bakom larven befintliga delen av gången. 

Den nu konstaterade förekomsten av alldeles samma organ hos de 

båda andra tallbarrminerarna synes ågagalägga, att det är i eminent 

mening en tallbarrminerarkaraktär, vad betydelse det för övrigt än må 

hava. Vad dess funktion beträffar är jag fortfarande av den åsikten, 

att denna är att packa ihop den bakom larven befintliga exkrement- 

hopen, däremot torde det vara tvivelaktigt, huruvida någon hoppress- 

ning av exkrementerna själva kan åstadkommas. Faktiskt äro dessa 

dels mycket torra dels mycket små, men detta kan naturligtvis också 

bero på att larven förmår tillgodogöra sig mera av saften i barrvävna- 

den än andra larver. Däremot kan den hårda hoppackningen av dem, 

som man alltid finner, naturligtvis ej ske annat än genom larvens verk- 

samhet. När bakkroppsspetsen pressas mot den lösa massan bakom 

larven böjas tydligtvis plattorna utåt, och deras med tandade fjäll klädda 

väggar taga spärr mot denna, vilken därvid sammanpackas. Det låter 

emellertid tänka sig, att den huvudsakliga betydelsen härav är, att lar- 

ven därigenom är i stånd att utöva det tryck framåt, som är nödvändigt, 

när den äter, och vilket sannolikt skulle vara omöjligt att ernå med 

en annan byggnad av bakkroppsspetsen. 



LITTERATURFÖRTECKNING. 873 

Litteraturförteckning. 

Barr, W.: (I) Beobachtungen iber Lyda hypotrophica Htg., Nematus abietinus Chr. und 

Grapholitha tedella Cl. — »Tharander forst. Jahrbuch, Bd. 53. Dresden 1903. 

>» (II) Ein Frass von Steganoptycha nanana Tr. nebst Bemerkungen iber ähnlich lebende 

Kleinfalter. — Naturw. Zeitschr. f. Land- und Forstwirtschaft. Jhrg. 4. Stuttgart 1906. 

» (III) Beobachtungen und Studien iiber Dioryctria splendidella HS. und abietella S. V.— 

Tharander forst. Jahrbuch. Bd. 56. Dresden 1906. 

BARBEY, A.: Traité d'Entomologie Forestiere.. Paris 1913. 

Boas, J. V. E.: Dansk Forstzoologi. Kobenhavn 1898. 

DisQuÉ, H.: Versuch einer microlepidopterologischen Botanik. — Deutsche Entomol. Zeit- 

schr. Isis. Dresden 1908. 

ECKSTEIN, K.: (I) Die Kiefer und ihre tierischen Schädlinge. Bd. I. Die Nadeln. Berlin 

1893. 

» (II) Forstliche Zoologie. Berlin 1897. 

FucHS, A.: Zwei neue Kleinschmetterlinge. — Stettiner Entomol. Zeitsshr. Jhrg. 60, H. 3 

Stettin 1899. 

HARTMANN, A.: Die Kleinschmetterlinge des europäischen Faunengebietes. — Mitth. d. Min- 

chener Ent. Ver. Miinchen 1897—1880. 

v. HEINEMANN, H.: Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. 2 Abt. Die Klein- 

schmetterlinge. Braunschweig 1863. 

HOLMGREN, E. A.: De för träd och buskar Nyttiga och Skadliga Insekterna jämte utrot- 

ningsmedel för de sednare. Stockholm 1867. 

JuDEICH-NITSCHE: Lehrbuch d. Mitteleurop. Forstinsektenkunde, Wien 1895. 

KocH. R.: Tabellen zur Bestimmung schädlicher Insekten an Kiefer und Lärche. Berlin 

1913. 

MEVES, J.: Skogsinsekters massvisa förekomst åren 1886—1895. — Entomol. Tidskr., årg. 

17. Stockholm 1896. 

v. NOLCKEN, J. H. W.: Lepidopterologische Fauna von Estland, Livland und Kurland. I. 

Abt. — Arb. d. Naturforscherverein zu Riga, Neue Folge, H. 4. Riga 1871. 

NUÖSSLIN, O.: Leitfaden der Forstinsektenkunde. Berlin 1913. II Auf. 

RATZEBURG, +. T. C.: Die Forstinsekten etc. Bd. II. Berlin 1840. 

SORHAGEN, L.: Die Kleinschmetterlinge der Mark Brandenburg. Berlin 1886. 

SPULER, A.: Die sogenannten Kleinschmetterlinge Europas. Stuttgart 1913. 



3 vit ; LITTERATURFÖRTECKNING. 

TRÄGÅRDH, I.: (I) Om biologin och utvecklingshistorien hos Cedestis gysselinella Dup., en 

barrminerare. — Medd. n:r 33 fr. Centralanst. f. försöksv. på jordbruksområdet. Ento- 

mol. Avd. n:r 9. Uppsala 1911. 

(II) Contributions towards the comparative morphology of the trophi of the Lepidopte- 

rous Leaf-miners. — Arkiv f. zoologi. Bd. 8, n:o 9. Uppsala, Stockholm 1913. 

» (III) Om Nepticula sericopeza Zell., ett skadedjur på lönnens frukter. — Skogsvårds- 

för. Tidskr. 1913. Fackavd. h. 4,- Stockholm 1913. 

» (IV) Varpå beror bladminernas förmåga att om hösten konservera klorofyllet i bladen? 

— Entomol. Tidskr. årg. Stockholm 1913. 

(V) Sveriges Skogsinsekter. Stockholm 1914. 

(VI) Skogsentomologiska bidrag I—V. — Entomol. Tidskrift. årg. 25. Upsala 1914. 

WACHTL, F. A.: Die Weisstannen-Triebwickler. Wien 1882. 

WALLENGREN, H. D. J.: Species Tortricum et Tinearum Scandinavix. — Bih. t. K. Svenska 

MetsAkadsblan dl 2Bd3)m:or 5. Stockholm) 1875: 



SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 1915. H. II. 

Domänförvaltningens nya bokföring. 

Kort redogörelse för skogsbokföringskommitténs betänkande. 

I och med den av 1911 års riksdag beslutade och från och med påföljande 
år genomförda budgetreformen erhöll statens domänförvaltning en helt annan 
ställning än den tillförne intagit. Domänstyrelsen övergick från ett administrativt 
till ett affärsdrivande verk. Före denna tid återfanns avkastningen av statens 
domäner i budgeten under tvenne särskilda inkomsttitlar: arrendemedel och 
skogsmedel. De upptogos i räkenskaper och riksstat till sina bruttobelopp, 
och beräknades såsom en allmän tillgång för bestridande av statsverkets all- 

männa utgifter, bland vilka kostnaderna för domänförvaltningen ingick under 
särskilda å riksstaten uppförda utgiftsanslag. Som affärsdrivande verk har 
domänstyrelsen däremot att årligen till den allmänna statsbudgeten avlämna 
sin nettobehållning av affärsdriften: driftöverskottet. 

Att de krav och fordringar, som kommo att ställas på domänstyrelsens och 

skogsstatens bokföring i och med budgetreformen, skulle väsentligt skärpas 
ligger i öppen dag, men redan före denna reforms genomförande hade ut- 
vecklingen av domänförvaltningen framskridit så snabbt, att denna förvaltnings 
bokföring ingalunda kunde anses fylla berättigade krav. Från olika håll hade 
också framkommit erinringar och reformförslag inom detta område. Såt. ex. kriti- 
serade den norrländska skogsvårdskommittén i sitt den 16 mars 1912 avgivna 
betänkande ingående den bokföring, som äger rum hos »ortsförvaltningarna». 

Att domänstyrelsen känt behovet av en fullständigare bokföring har vid flera 
tillfällen kommit till synes i p. m. till skogsstatspersonalen. Senare ha riks- 
dagens revisorer samt vissa riksdagsutskott haft bokföringsfrågan till behandling 

och den har även varit föremål för motion i andra kammaren, varjämte riksdagen 
i skrivelse 16 mars 1912 till K. Maj:t hemställt, huruvida icke frågan om 
förändrad skogsbokföring borde för utredning och förslag överlämnas till sak- 
kunniga. På grund härav bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för jordbruks- 
departementet att tillkalla sakkunniga för verkställande av utredning och upp- 

görande av förslag över hithörande frågor. Sakkunniga blevo statskommissarien 
Chr. IL. Tenow (ordförande) samt överjägmästaren, ledamoten av riksdagens 

första kammare C. G. Barthelson och professorn vid Handelshögskolan Oskar 
Sillén. Som de sakkunnigas sekreterare har tjänstgjort e. jägmästaren Iwar 

Lindeberg. 
Skogsbokföringskommittén har nu i sitt den 1 okt. 1915 daterade be- 

tänkande med 4 bilagor framlagt förslag till en förändrad kassabokföring för 
domänstyrelsen och skogsstaten. Detta förslag omfattar visserligen endast 
kassaredovisningen, men för ernående av en rätt uppfattning av hela systemet 

torde huvuddragen av dess principer böra något beröras. 
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Domänbokföringen bör uppdelas i två, vid sidan av varandra funktionerande 
bokföringsorganisationer, nämligen dels en redovisningsbokföring, som 
har sitt syfte i kassa-, fastighets-, inventarie- och förrådsredovisning samt dels 
en räntabilitetsbokföring, som avser självkostnadsberäkning, statistik och 
kalkulation. 

Genom denna uppdelning av bokföringen på två skilda linjer efter dess olika 
uppgifter ernås en snabb och lätt överskådlig bokföring, som å ena sidan 

avser kapitalet (kassa, fastigheter, inventarier och förråd) samt dess förändringar, 

och å andra sidan bereder möjlighet att uppvisa det affärsmässiga resultatet 
av varje gren av driften. 

Lämna vi nu de delar av redovisningsbokföringen, som ej avse kassan, 
samt räntabilitetsbokföringen åt sidan till ett senare tillfälle och taga sikte 
endast på kassabokföringen, finna vi, att denna bokföring är dels primär och 
dels central. Den primära kassabokföringen fördelas mellan domänstyrelsen, 
länsstyrelserna och revirförvaltningarna, den centrala bokföringen faller uteslu- 
tande på domänstyrelsen. Nyss uppräknade primära bokförare äro ur här 
föreliggande synpunkter att betrakta som självständiga bokföringsenheter i 
motsats mot s. k. förskottstagare: överjägmästare, flottledsingenjörer, skogstaxa- 

torer, kronojägare m. fl. Såväl bokföringsenheter som förskottstagare åligga 
att föra kassabok, men de senares räkenskap är ej definitiv utan upptages av 
och ingår 1 en bokföringsenhets redovisning. | 

Bokföringsenheten är i kassa och bokföringshänseende en självständig för- 
valtning, som ansvarar för denna sin förvaltning och avgiver slutgiltig redo- 
visning därför direkt till de centrala organen. En bokföringsenhet upptager 
aldrig en lägre bokföringsenhets räkenskap 1 sin. Av detta skäl kan man 
tala om och här parallellt behandla domänstyrelsens kassa, länsstyrelserna och 
revirförvaltningarna såsom 1 primärbokföringshänseende jämnställda. 

De handlingar, som det skall åligga dessa primära kassa- och bokförings- 
organ att i och för kassaredovisningen upprätta, äro: 

1) inkomstjournal och inkomstbok 
2) utgiftsjournal och utgiftsbok samt 
3) kassarapport med bilagor, 
ävensom i vissa fall 
4) biböcker av olika slag. 

Dessa journaler, böcker och rapporter utgöra det primära bokföringsmate- 
rialet. För revirförvaltningarna och länsstyrelserna äro journalerna kombinerade 
med böckerna samt uppställda enligt kolumnsystem eller »bredsida», d. v. s. 
alla konti äro inpassade i ett och samma uppslag och varje konto eller titel repre- 
senteras av en kolumn; de äro dessutom anordnade för snabbkopiering. Domänsty- 
relsens motsvarande räkenskaper äro däremot upprättade med konti å sidor i 
löpande följd med ett konto å varje uppslag eller sida, vilket man i motsats 
mot »bredsida» kallar »längdsida». Journalerna äro avsedda för anteckningar 
över affärstransaktionerna timme för timme och dag för dag i kronologisk 
följd. Böckerna äro inriktade på den fastställda staten, de äro systematiska 

och upptaga de olika posterna på dessas bestämda platser, d. v. s. vederbö- 
rande konti eller titlar. Härigenom tillrättalägges alltså primärmaterialet från 
första början för den centrala bokföringens behov. Just genom detta tillrätta- 
läggande från början av bokföringsmaterialet kan man vinna en snabb och 
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lätt överskådlig bokföring, med andra ord ett av de allra viktigaste kraven på 
modern bokföring kan härigenom uppfyllas. 

Journaler och böcker avslutas per månad och transporterna löpa månad för 

månad uppsamlande resultatet från årets början såväl dag för dag som månad 
för månad. 

På böckerna vila kassarapporterna, vilka bestå av huvudrapport med bilagor. 
I kassarapporten återfinnes varje titel från såväl inkomst- som utgittsboken, 
dessutom upptages i rapporten kassabehållningen vid månadens början och 
slut, vilka uppgifter ej återfinnas i böckerna. Den avslutade kassarapporten 

bildar bokslutet för månaden. Dessa kassarapporter äro för systemet av grund- 
läggande betydelse, deras uppgift är dubbel, dels, som nyss nämnts, bokslut 
för månaden samt dels som underlag för den centrala bokföringen. Rappor- 
terna sändas nämligen strax efter månadens slut direkt till domänstyrelsen och 
bliva där föremål för central bokföring, i det att varje post från rapporten in- 
föres å motsvarande konto i beträffande förvaltnings personbokslut, varigenom 
den centrala bokföringen logiskt uppbygges månad för månad. Härigenom 
vinnes den fördelen, att man i centrum kan kort efter månadens slut över- 

blicka varje särskilt anslags ställning på varje punkt av förvaltningen. Ett 
annat viktigt bokföringskrav blir på detta sätt uppfyllt. 

Återgå vi så till den andra gruppen av bokföringsmaterialet, nämligen till 
journaler, böcker och verifikationer, så skola dessa, sedan de genom rapporterna 
tjänat den centrala bokföringen, utgöra en del av det material, varpå ränta- 
bilitetsbokföringen bygger. Sedan de behandlats i räntabilitetsbokföringen 
underkastas de kameral revision. 

Liksom rapporterna sändas direkt till den centrala bokföringen 3 dagar 
efter månadens slut, sändas också kopior av journaler och böcker samt veri- 
fikationerna, de senare 1 original, vid samma tid till det organ, som får sig 
denna bokföring anförtrodd. 

Av budgetreformen, vilken ställde domänfonden utanför statsverket och för- 
ändrade domänstyrelsen från ett administrativt ämbetsverk till ett affärsdri- 
vande verk med en av statsförvaltningen 1 övrigt oavhängig drätsel, synes 
som en konsekvens följa, att domänförvaltningen ombesörjes av det affärs- 
drivande verkets egna underlydande samt från domänfonden avlönade myn- 
digheter och tjänstemän och icke längre av statsverkets för andra ändamål 
utrustade och avlönade administrativa organ, i detta fallet länsstyrelserna. Då 
den norrländska skogsvårdskommittén förordat inrättandet av distriktsstyrelser, 
och då den södra skogsvårdskommittén lärer intaga en liknande ståndpunkt, 
förefaller det ej osannolikt, att vid en blivande omorganisation distriktsstyrel- 
ser bliva inrättade. Den bokföring, varom här är fråga, som nu åligger 
länsstyrelserna, skulle då överlyftas till distriktstyrelserna, likaså torde dessa 
senare få sig anförtrott räntabilitetsbokföringen. 

För att därefter övergå till bokföringsmaterialet och dess behandling, börja 
vi med det primära, d. v. s. journaler och böcker, jämte verifikationer, och se 
då först på dessa handlingar hos revirförvaltningen. 

Inkomstjournalen och boken har nedanstående uppställning: 
Journalen omfattar de tvenne första kolumnerna: Belopp, som genom om- 

föring uppdebiteras samt belopp, som kontant inbetalas. Övriga kolumner till- 
höra boken. Vi märka, att de kolumner, som beröra »skogsmedlen», äro 
skrafferade, d. v. s. varje rad är tudelad och det övre fältet försett med fina 
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assurerlinjer. Genom att föra alla poster, som beröra kyrkofonden, på den 
skrafferade delen och poster, som beröra domänfonden, på den blanka delen, 

har man med stor utrymmesbesparing kunnat vinna den fördelen att få dessa 

bägge fonders inkomstmedel bokförda fullt parallellt. På utgiftssidan fram- 
träder denna fördel ännu mera påtagligt, då ju för bägge dessa fonder lik- 
artade stater äro fastställda. 

I kolumnen »övriga fonders medel» bokföras alla poster, som ej hänföra 
sig till de nyssnämnda tvenne fonderna. Att man kunnat åtnöja sig med 
endast en kolumn för dessa medel beror på, att de förekomma relativt sällan 

och äro av mindre omfattning. Dessa poster behandlas i stället i texten något 
mera detaljerat, så att därur omedelbart framgår den titel, som i beträffande 
fall kommer i fråga, ex. Erlinghundra häradsallmänning: skogsförsäljnings- 
medel ete. 

En annan kollektiv kolumn är »utgiftstitlar», i denna införes varje inkomst, 
som förekommer å någon utgiftstitel. I textkolumnen blir behandlingen analog 
med föregående, ex. Åsens krp.: avverkning etc. 

Kolumnerna »Ersatta förskott» samt »Inkomst- utgiftsrester» skola behandlas 

i samband med utgiftsboken nedan. Återstår så kolumnen »leverering». Denna 
sammanhänger med kassafrågan, som ordnats så, att varje bokföringsenhet är 
skyldig att för sin förvaltnings räkning hålla bankräkning, med undantag för 
de få fall, då sådant på grund av de lokala förhållandena icke är möjligt. 
Kassaförstärkning åstadkommes i form av »leverering» från annan kassa i den 
mån icke direkt inflytande försäljningsmedel äro tillfyllest för utgifternas be- 
stridande. Jägmästaren erhåller alltså kassa på två sätt, endera i form av 
inkomster, som till honom direkt inflyta för viss skogs eller fonds räkning, eller 
i form av kassaförstärkning genom leverering från domänstyrelsen. Väsentligt 
är, att jägmästaren endast mottager kassaförstärkning från ett håll, avgiver sin 
kassaredovisning till samma håll samt bestrider alla förekommande utgifter, 
för vilken fonds räkning de vara må, från den gemensamma kassan, Olika 
fonders medel skiljas alltså ej längre i kassan utan endast i bokföringen. 

Bokföringen i inkomstjournalen och inkomstboken äger rum på sätt framgår 
av formuläret ovan, så att varje post införes såväl i journalen som boken. 

Revirförvaltningens utgiftsjournal och bok har följande utseende: 
Uppställningen är i stort sett densamma som inkomstjournalens och -bokens. 

Bokföring av utgiftsposter tillgår på samma sätt som nyss skisserats för inkomst- 
poster. 

Bokföring av förskott sker på följande sätt. Jägmästaren utbetalar 500 kr. 
till en kronojägare, bokför beloppet i utgiftsjournalens kontantkolumn samt i 

utgiftsbokens förskottkolumn. När kronojägarens redovisning jämte verifikatio- 
ner kommit jägmästaren tillhanda i slutet av månaden, inför jägmästaren varje 
post från kronojägarens redovisning så, att beloppen införas i utgiftsjournalens 
omföringskolumn samt i bokens vederbörande kolumn, avverkning, skogsodling 
etc. beroende på vad utgiften avser. Därefter omföres hela det redovisade 
förskottet till inkomstsidan så, att beloppet införes i inkomstjournalens om- 
föringskolumn och i bokens förskottkolumn. Genom detta förfarande kommer 

de av kronojägaren bestridda utgifterna att belasta vederbörliga titlar, under 
det att utgiftsidans »utbetalda förskott» komma att uppvägas av inkomstsidans 
» ersatta förskott». 

Ett annat exempel på ett dylikt rangeringsförfarande i bokföringen erbjuder 
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inkomst- och utgiftsresterna. Vid varje årsskifte måste det inträffa, att in- 
komster, som tillhöra det gångna året, och som därför måste påverka dess 
kapitalbokslut, ännu icke hunnit till kassan inflyta, eller att utgifter, som till- 
höra det gångna året, ännu icke hunnit från kassan utbetalas. Det blir där- 
för nödvändigt, att vid årsskiftet verkställa en särskild utredning i detta hän- 
seende och vidtaga vissa bokföringsåtgärder på grund av densamma. 

Om det t. ex, visar sig, att vid december månads slut återstår att betala 

100 kr. för ett byggnadsarbete, bokföres detta belopp så, att 100 kr. införes 
i utgiftsjournalens omföringskolumn samt i utgiftsbokens kolumn för »Bygg- 
nader». Därefter omföres beloppet till inkomstsidan, så att i textkolumnen 
skrives utgiftsrester: omföring från utgiftssidan, beloppet införes i inkomst- 
journalens omföringskolumn samt i inkomstbokens kolumn utgiftsrester. Här- 
igenom har alltså i den systematiska bokföringen titeln »Byggnader» belastats 
med vederbörligt belopp, under det kassaställningen blivit oförändrad på grund 
av omföringsförfarandet. 

När påföljande år utgiften verkligen påverkar kassan, blir bokföringen så, att 
100 kr. införes 1 utgiftsjournalens kontantkolumn samt i utgiftsbokens kolumn 
utgiftsrester, under det att i texten sättes »=Utgiftsrester från föregående år.» 
Härigenom påverkas kassan 1 rätt ordning, under det att den systematiska bok- 
föringen ej längre tager upp beloppet på utgiftstiteln »Byggnader», utan på 
rangeringstiteln utgiftsrester. Fullt analog med ovannämnda är bokföringen 
av inkomstrester. 

Sedan bokföring ägt rum på sätt ovan antytts avslutas journaler och böcker 
genom att samtliga kolumner nedsummeras, då det är att märka att kontroll 
vinnes genom att jämföra journalens totalsumma med bokens. 

Härefter äger bokföringen å rapporten rum. Detta tillgår så, att varje 
kolumns summa införes å någon av rapportens bilagor, varefter summan å 
varje bilaga införes på huvudrapporten. På den sistnämnda införes även in- 
gående balansen från föregående månads rapport, varefter utgående balansen 
giver sig själv vid nedsummeringen. 

I stort sett är bokföringen hos länsstyrelserna och domänstyrelsen densamma 

som hos revirförvaltningarna, med de olikheter endast som en annan organisa- 
tion betingar. 

Hur sedan den centrala bokföringen enkelt och logiskt uppbygges på detta 
primärmaterial, så att man strax efter årets slut genom en subtraktion får 
fram domänfondens driftöverskott, framgår av Bilaga D. till kommittérades 
betänkande I, och torde vi återkomma därtill i samband med ett referat av 

del II av samma sakkunnigas betänkande, vilket kommer: att innehålla förslag 
till inventarie-, förråds- och fastighetsredovisningarnas ändamålsenliga ordnande, 
ävensom sammanknytningen i domänstyrelsens huvudbok. 

Sthlm i nov. 1915. 
IWAR LINDEBERG. 
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SaMmzELIUS, HuGo: Jägeristaten. Anteckningar om svenska väldets skogs- 
och jaktväsen, Stockholm 1915. 701 sid. 8:o. Pris för subskribenter 25 kr., 
i bokhandeln 30 kr. 

Skogs- och jägeristatens personhistoria var ända till dess jägmästare SAM- 
ZELIUS på 1890-talet började sysselsätta sig med densamma ett nästan oar- 
betat fält. Resultatet av sina forskningar framlade han i samlad form första 
gången 1899, då Kongl. Skogs- och Jägeristaten, biografiska studier 1539— 
1898, utkom. Redan 1902 var förf. färdig med en andra del av ungefär 
samma omfång som den första. Dessa arbeten upptogos inom biografiska kretsar 
synnerligen välvilligt, då de fyllde ett länge känt behov, men det rika ma- 
terialet kunde ingalunda anses fullgiltigt behandlat genom desamma, 1 syn- 
nerhet som den tidrymd, som författaren haft till sitt förfogande, måste med 

hänsyn till ämnet anses synnerligen knappt tilltagen. Medveten härom har 
författaren alltjämt fortsatt sina arkivforskningar och litteraturstudier och nu 
ansett tiden vara inne att i en ny, helt omarbetad upplaga framlägga de- 
samma. Att han valt denna form och ej kommit med ett supplement till de 
föregående delarna, måste anses fullt riktigt av flera skäl. Dels finner man 
nu en persons biografi samlad på ett ställe och slipper söka på tre olika 
håll, dels torde svårighet uppstå för mången att anskaffa de föregående de- 
larna, som äro tryckta i olika stora upplagor och utgångna i allmänna bok- 
handeln. 

Arbetet sönderfaller i två stora avdelningar: hovjägeristaten och riksjägeri- 
staten. Den förra ingick ej i författarens föregående arbeten, varför här fram- 
läggas resultaten av förut ej publicerade forskningar. 

Varje avdelning inledes med en utförlig historik, behandlande de olika sta- 
ternas uppkomst, organisation och löneförhållanden, lagstiftning, rang och uni- 
form m. m. Därpå följa biografierna, varvid början göres med de skilda 
jägeristaternas chefer, vilka som bekant länge voro gemensamma. Men i 

och med skogsstyrelsens upprättande under mitten av 1800-talet kom förvalt- 

ningen av statens skogar att helt övergå till riksjägeristaten, som därmed er- 
höll sin egen chef. Biografierna över jägeristaternas tjänstemän från 1500- 
talet till nuvarande tid äro kronologiskt ordnade samt eleverna vid skogsinsti- 
tutet från 1828 upptagna kursvis efter matriklarna och numrerade enligt dessa. 
Behandlingen av jägeriväsendet i Finland, Östersjöprovinserna och de tyska 
besittningarna sker 1 tvenne särskilda kapitel. 

Då man nu tager del af detta storslagna verk, kan man ej annat än lämna 
sitt fulla erkännande åt dess författare. Ser man detta sista arbete i jämfö- 
relse med föregående av 1899 och 1902 kan man snart konstatera, att 
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mellantiden i hög grad lämnat författaren tillfälle att fördjupa sina forsknin- 
gar och framföra desamma till en fullständighet, som måste anses beaktans- 
värd. En var som sysslat med biografiska arbeten känner därmed förbundna 
svårigheter, och att den fullständighet, som kan åstadkommas i sådana, alltid 
är relativ, och att arbeten, där ofullständigheter saknas, ej finnas. 

Det utmärkta sätt, varpå författaren tillgodogjort sig den tryckta biografiska 
litteraturen kan ej nog framhållas, ty det är sällan man har tillfälle att kon- 
statera något sådant. 

I de synnerligen väl skrivna historikerna lämnas en klar bild av jaktens 
och skogshushållningens olika betydelse under skilda tider. Mot denna som 
bakgrund få de skilda biografierna ofta ett liv, som äro ovanliga för arbeten 
sådana som detta, och vilket förlänat dem karaktären av verkliga tidsbilder. 

Det synes anmälaren, som skogsstaten genom nu föreliggande arbete fått 
sin personhistoria behandlad på ett sätt, som för lång tid framåt kommer att 
bliva bestående, och vartill få stater och kårer i vårt land kunna uppvisa 
någon motsvarighet. 

(CE 

Nyutkomna böcker. 

Betänkande angående pensionering av skogsvårdsstyrelsernas befattningshavare, 
avgivet av därtill utsedda kommitterade (Olof Jonsson, Hugo Fahlén, 
Axel Ekman, Karl F. Mellquist och W. Dybeck). Stockholm 19153. 

gensid: 
Betänkande och förslag angående förändrad bokföring rörande statens do- 

mäner och därmed sammanhängande frågor, avgivet av enligt nådigt 
brev den 7 november 1913 tillkallade sakkunniga. I. Stockholm 1915. 
71 sid. 
Bil. A. Till skogsbokföringskommitténs betänkande I. Formulär för revir- 
förvaltningarnas kassaredovisning jämte anvisningar för formulärens rätta 
behandling. Stockholm 1915. XIV + 250 sid. 
Bil. B. Formulär för Kungl. Maj:ts befallningshavandes kassaredovisning till 
Kungl. Domänstyrelsen. Stockholm 1915. 251—4380 sid. 
Bil. C. Formulär för Kungl. Domänstyrelsens kassa jämte anvisningar 

beträffande kassaväsendet. Stockholm 1915. VII+481—778 sid. 

Bil. D. Formulär för Kungl. Domänstyrelsens centrala kassaboksföring 
jämte anvisningar. Stockholm 1915. X + 290 sid. 

DyBECK, WILHELM: Dalarnas jaktvårdsförenings meddelande 1915. Stock- 

hölm i 1I9r5. 166 sid: 20, porträttsoeh 13 fig: 
KEMNER, A.: Däggdjur och småfåglar (Små böcker i naturvetenskap. N:o TI). 

Lund 1915. Gleerupska universitetsbokhandeln, 60 planscher, 14 sid. 
Pris Tkr. 

KEMNER, A.: Fåglar (Små böcker i naturvetenskap. N:o 2). Lund 1915. Glee- 
rupska universitetsbokhandeln. 16 sid. 60 planscher. Pris 1 kr. 

Lagen om skogsundantagen i Dalarna och P. m. angående lagens giltighets- 
tid av C. CEDERSTRÖM samt några ord angående tillvägagåendet vid 
lagens tillämpning av ANDERS Pers. Västerås 1915. 24 sid. 
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KLraArstrRömM, O. 5S.: Kubik-reducerings m. fl. tabeller för skogsmän. 2, 3, 4, 6, 7 
delarne. Karlstad 1915. 78+52+12+34+438 sid. Pris bunden 5 Kr 

SAMZELIUS, HUGO: Jägeristaten. Anteckningar om svenska väldets skogs- och 
jaktväsen. Stockholm 1915. Zetterlund & Thelanders Boktr. A.-B. i 
distribution. 701 sid. Pris 30 kr. (Genom subskription hos förf. 25 
KEMER 7 törer porto.) 

SERNANDER, RUTGER, Och SKOTTSBERG, CARL: Om studiet av botanik. (Hand- 
ledning för självstudier utgiven av Tidskrift för det svenska folkbildnings- 

. arbetet.) Stockholm 1915. P. A. Norstedt & Söners förlag. 40 sid. 
Pris 75 öre. 

WAHLGREN, A.: Skogsvetenskapen. (Handledning för självstudier, utgiven av 
Tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet.) Stockholm 1915. P. A. 
Norstedt & Söners förlag. 74 sid. Pris 1 kr. 

Det forstlige forsogsvesen i Danmark udgivet ved den forstlige forsogskom- 
mission. Fjerde bind. H. 5. Kobenhavn 1915. Gyldendalske Bog- 
handel. Nordisk forlag. Innehåller: L. A. HaucH, Udhugning i unge 
Egebevoksninger II; S. M. Storm, Fremmede Naaletr&eer paa Sollested- 
gaard; A. ÖPPERMANN, Den gronne Douglasies Vakst i Danmark II; A. 

ÖPPERMANN, Septemberskovet Brende; Forsogsvaesenets Ordning og Ledelse. 
381—463 sid. 14 fig. 

LANG, Gustav: Das Holz als Baustoff, sein Wachstum und seine Anwendung 
zu Bauverbänden. Den Bau- und Forstleuten gewidmet. Wiesbaden 
TOm5E FCIIWCTKtTerdelst Verlag. 1308: sid. 967 fe. rock21 tavlor Mstiskno 
mark. 

LINNANIEMI, WALTER, M.: Korta anvisningar för bestämmandet av våra skade- 
insekter. I. Åker-, ängs- och köksträdgårdsväxterna. II. Fruktträden 
och bärbuskarna (Agrikultur-ekonomiska försöksanstaltens lantmannaskrif- 

teen: OMS) EIelSmeforst Lom 5. 35 sid. 75 Nea sn Äplanschet 
RusE, FRED.: Danmarks Deltagelse i den Baltiske Udstilling i Malmö 1914. 

Kobenhavn 1915. 116 sid., 39 fig. Innehåll bl. a. Skovbrugets Ud- 
stilling av WEDELL WEDELLSBORG och Dansk Jagtforenings Udstilling av 
M. WILHJELM. 

Rundskrivelse fra Landbruksdepartementet til amtmaendene med anl. av »Lov 
om husver for folk og hester under skogarbeide og flotning av 30:te 
JETS Ref Stianta rös. Grondane te Sen. FörStdrg Rae 
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TRÄVARUMARKNADEN. 

Ehuru givetvis ännu en del affärer för den löpande säsongen göras, röra sig 
dessa så gott som uteslutande om nedernorrländska och sydsvenska varor och 

äro av mindre betydelse som normgivande för marknaden. De påverkas dess- 
utom av den rådande bristen på tonnage i förening med den tidiga vintern, 
vilka också så gott som stoppa alla vidare affärer för i år från distrikten 
norr om Härnösand. Att behov även för innevarande år fortfarande före- 
ligga är ostridligt, och lust för avslut saknas ej. Men vad beträffar England 
hava lossningsförhållandena under senare tider varit synnerligen besvärliga 

och föranlett, att endast ett fåtal affärer på England kunnat avslutas på senaste 
tiden. Frakterna hava blivit så oerhört höga, att de verka så gott som pro- 
hibitivt, och köparna vilja icke tillmötesgå säljarnas fordran på en garanterad 
kurs på pund sterling. Förhållandena äro då bättre på den franska mark- 
naden, enär lossningsmöjligheterna äro något gynnsammare i de franska 
hamnarna, och importörerna icke ovilliga att garantera en bestämd kurs på 

francs. 
Av största intresse är emellertid att skärskåda utsikterna för nästa års 

marknad. Oaktat det allmänna politiska läget för även nära framtid visser- 
ligen allt jämt är omöjligt att bedöma, tyda dock många tecken på att ut- 
sikterna för en god marknad äro ljusa. Man vet med bestämdhet, att egent- 
ligen intet av importländerna har några överskott från detta år att räkna 
med, och såväl Danmark som Spanien och i sista dagarna även Holland 
äro villiga i sina förfrågningar för år 1916. En del affärer hava kommit 
till stånd på senare tid och följande priser hava uppnåtts för avslut av be- 
tydelse: 

för Danmark från Härnösand för 7” furubräder 250 mark och senare 
även 255 mark 
från Överbotten för 7" furubräder 240 mark upp till 

245 mark 
för Danmark från Härnösand för planchettutskott 1”, mark 155, och 

3/,”, mark 160: — 
för Spanien från Härnösand för furuplankor £ 13.15/- för furubattens 

L 11.15/- å 12.— 
från WVederbotten för furuplankor £ 14.— 
från Härnösand 4” planchetter furu och gran £ 9.10/- 
å 9.15/- 

för Holland från Härnösand granbattens 143 floriner 
från Umeå granbattens floriner, 140, vilket senare pris dock 

numera sannolikt ej accepteras av säljarna. 
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De anförda priserna äro ju i jämförelse med tidigare uppnådda goda, men 
från många håll göres gällande, att prisstegringen kommer att fortfara. Eng- 
land får sannolikt stora behov att fylla, så mycket mer som, i enlighet med 
vad tidigare anförts, årets höstskeppning dit blir avsevärt reducerad. Frank- 
rike har ju ända till på senare tid varit så gott som ur marknaden och Tysk- 
land på samma sätt i än högre grad. Även för marknaden på de utomeuro- 

peiska länderna synas utsikterna goda. 
Det har från åtskilliga håll uttalats farhågor för att, om fred inträder, mark- 

naden skulle bliva översvämmad av finska och ryska varor, och att detta 
skulle komma att förorsaka ett prisfall. Att dessa farhågor ej hava allt för 
stora skäl för sig, borde dock bevisas av det intresse, som importländerna 

redan nu visa för 1916 års affärer. Ett annat bevis är också, att ansatser 
till spekulation i finska varor redan gjorts och nog allt fortfarande göras. En 
lugn och målmedveten prispolitik är vad som nu fordras, och ett gott år för 

vår svenska sågverksindustri borde bliva resultatet. 
Frågan om en garanterad kurs på främmande myntslag har ovan berörts. 

I många fall har man lyckats genomdriva sådan garanti, och det är före-' 
trädesvis från engelskt håll, som svårigheter häremot göras. Man har lyckats 
få francs garanterade till 72 öre, riksmark till 89 öre, floriner till 152 öre 
och även i några fall pund sterling till kr. 18: 20. Huru nödvändigt det är, 
att få pundkursen garanterad, visar sig, om man räknar på resultatet med nu- 
varande låga kurs i jämförelse med den normala. En vara, som betalas med 
L 10.- pr std, kommer att med kurs om kr. 18: 20 vara värd i svenskt mynt 

TSE kronor, men med kurs avi kr. 17: ror (den 2etinneyv. november) fem 
dast 171: 80 eller sålunda kr. 10:20 lägre. Och efter all sannolikhet kommer 
kursen på pund att ytterligare gå ned. 

Den tidiga vintern har medfört, att avverkningarna rätt allmänt kommit i 
gång, på vissa trakter dock avsevärt hindrade av snö på ofrusen mark. Det 
förljudes, att drivningspriserna ställa sig mycket höga, särdeles gäller detta 

huggarelönerna. 
SSL MONT —M. 

NOTISER. 
Extra sammanträde anordnas av Svenska Skogsvårdsföreningen 

lördagen den 18 dec. 1915 kl. 2 e. m å restaurant Rosenbads, Stockholm, 

festvåning (ingång från Strömgatan). 
Härvid förekommer bl. a.: 

Skogsbrandförsäkringsfrågan. Inledes av bruksägaren, greve Henning 
Wachtmeister. 
Lagförslaget om fridlysning av kottar, bär m. m. 
De sakkunnigas förslag till fördelning av de skogsvårdsavgifter, som re- 

dovisas till statskontoret. Redogörelse av auditör H. Fahlén. 

-- . 

WW NM 

Skogsvårdsstyrelserna äro kallade till möte torsdagen d. 16 dec. kl. 11 
f. m. å Lantbruksakademiens lokal för behandling av kommitterades förslag 

rörande pensionering av skogsvårdsstyrelsernas befattningshavare. 
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SKOGSADMINISTRATIONEN. 

Lagar, kungl. förordningar och beslut. 

Bemyndigande till domänstyrelsen att tillhandahålla de lokala livsmedels= 
kommissionerna ved till nedsatt pris. 

Kungl. Maj:t har härom den 20 okt. fattat följande beslut: 
Sedan VI den 17 augusti 1915 bemyndigat Eder att, även om förutsättningarna för för- 

säljning under hand jämlikt bestämmelserna i förordningen den 17 november 1893 angående 
statens upphandlings- och entreprenadväsende icke förelåge, där så ske kunde, i första hand 
tillhandahålla de lokala livsmedelskommissionerna till ett av Eder fastställt pris den ved från 
de allmänna skogarna, som funnes eller kunde åstadkommas, hava VI nu, på därom av sta- 
tens livsmedelskommission i skrivelse den 16 oktober 1915 gjord framställning, bemyndigat 
Eder att vid försäljning under innevarande konsumtionsår jämlikt ovanberörda brev av ved 
från kronans skogar till lokala livsmedelskommissioner i riket, åsätta veden pris, motsvarande 
de i respektive orter under tiden närmast före den nu rådande krisens början gällande me- 
delprisen på ungefär motsvarande vara, med tillägg allenast för de av vedens framförande ur 
skogen eventuellt betingade ökade omkostnader, även om härigenom priset understiger det 
för sådan vara eljest i orten vid försäljningstillfället gällande. 

Domänstyrelsens cirkulär, beslut, framställningar 

och yttranden. 

Vedförsäliningarna vid lifsmedelskommissionerna. 

Domänstyrelsen har härom den 25 oktober 1915 till rikets samtliga jägmästare, biträdande 
jägmästare och skogsskoleföreståndare utsänt följande cirkulär. 

Sedan Kungl. Domänstyrelsen träffat den överenskommelse med Statens livsmedelskom- 
mission, att denna, samtidigt som den meddelade vederbörande lokala livsmedelskommissio- 
ner uppgift om den ved sådan kommission kunde erhålla från visst revir, skulle sända av- 
skrift av meddelandet till vederbörande jägmästare, vill Kungl. Styrelsen härmed meddela 
Eder, att Ni efter erhållandet av dylik avskrift har att till ortskommission, varom fråga 
är, försälja veden i överensstämmelse med bestämmelserna i Kungl. Brevet den 20 oktober 

1913 angående bemyndigande för Kungl. Styrelsen att tillhandahålla de lokala livsmedels- 
kommissionerna ved från domänfondens allmänna skogar till nedsatt pris, av vilket brev 
avskrift härmed bifogas. Där överenskommelse kan träffas med lokal livsmedelskommission 
angående vedens mottagande i skogen, synes detta vara att föredraga, särskilt där veden 
eljest brukar försäljas i skogen. 

Domänstyrelsen har i samma ämne den 20 okt. 1915 tillsänt statens livsmedelskommission 
följande skrivelse. 

Sedan Kungl. Domänstyrelsen till Eder under hand överlämnat en tablå över de ved- 
kvantiteter, som från statens skogar söder om Västerbottens län kunde under hand säljas 
till Eder för de lokala livsmedelskommissionernas räkning, har till Kungl. Styrelsens känne- 
dom kommit, att utom städerna endast få lokala livsmedelkommissioner finnas. Som följden 

därav kan bliva, att nästan alla i förenämnda tablå upptagna vedkvantiteter undandragas 
landsbygden även i skogfattiga orter, där lantbefolkningen vant sig att inköpa ved från statens 
skogar, måste jägmästarne där från underhandsförsäljningarna till de lokala livsmedelskom- 
missionerna undantaga de vedkvantiteter, som av jägmästarne anses erforderliga för lantbe- 
folkningen i skogfattiga orter, där lokala lifsmedelskommissionerna ej finnas, Härigenom 
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minskas de vedkvantiteter, som enligt förenämnda tablå stå till edert förfogande, varom 
Kungl. Styrelsen härigenom velat underrätta. Utredning saknas visserligen om de kvanti- 
teter, som sålunda komma att avgå, men torde dylik utredning lämpligast kunna åstadkom- 
mas på det sätt, att Ni, som äger kännedom om alla lokala livsmedelskommissioner, direkt 

från vederbörande jägmästare inhämta uppgifter i förevarande hänseende. 
Kungl. Styrelsen underrättar samtliga härav berörda jägmästare härom genom avskrifter 

av denna skrivelse. 

Ifrågasatt exportförbud för oarbetat virke av furu och gran. 

Domänstyrelsen har härom den 13 oktober 1915 till statsrådet och chefen för Kungl. 
Finansdepartementet avgivit följande utlåtande. 

Genom remiss den 8 innevarande oktober har Herr Statsrådet anmodat domänstyrelsen 
att skyndsamt avgiva yttrande i anledning av en underdåning framställning från Svenska 
pappersbruksföreningen angående exportförbud på oarbetat virke av furu och gran. 

Styrelsen anhåller få erinra därom, att denna fråga tillförne varit föremål för Herr Stats- 
rådets uppmärksamhet, och att domänstyrelsen efter remisser den 3 december 1914 och den 
9 mars 1915 i ärendet avgivit yttranden den 5 december 1914 och den 10 mars 1915, 
vilka yttranden styrelsen nu får åberopa. Frågan angående exportförbud avsåg vid nyss 
nämnda tidpunkter vissa virkesslag av oarbetad gran, varemot det nu ifrågasatta exportför- 
budet utsträckts att omfatta jämväl furuvirke. 

Svenska pappersbruksföreningen framhåller, att vissa omständigheter tillkommit, som göra 
det begärda exportförbudet ännu mera önskvärt. Det vore numera mycket svårt att erhålla 
stenkol och dylikt bränsle i tillräcklig mängd, varför åtskilliga pappersbruk nödgats helt 
eller delvis använda vedbränsle för att kunna hålla sina fabriker i drift. Det bleve emeller- 
tid allt svårare att kunna erhålla vedbränsle i synnerhet som åtminstone i mellersta Sverige 
uppköptes så mycket som möjligt av massaved och pitprops för export. Pitpropsvirke ex- 
porterades nu i en mycket stor skala över Norge. Före krigets utbrott importerades till 
Norge rätt mycket massaved från Ryssland. Nu måste åtskilliga fabriker i Norge söka i 
Sverige anskaffa, vad de härav ej kunde erhålla i Norge, och detta skedde från traker i 
Sverige, där den naturliga tillgången ej vore tillräckligt stor för den inhemska förbruk- 
ningen. 

Såsom motiv för att framställningen nu omfattar även furuvirke anföres, att furuprops ex- 
porteras till sådan mängd, att det menligt inverkar på fabriksdriften i Sverige. 

Domänstyrelsen byser fortfarande starka tvivel om lämpligheten och nödvändigheten av 
att genom exportförbud hindra utförseln av oarbetat granvirke och denna ovisshet är än 
större i fråga om sådant förbud för oarbetat furuvirke. 

Visserligen är det sant, att den starkt begränsade importen av mineraliska bränsleämnen 
måste på ett kännbart sätt påverka vår pappersindustri, men det vore ingalunda önskvärt 
att genom exportförbud på vissa slag av oarbetat virke av tall och gran, huvudsakligen 
pappersmasseved och props, söka nedpressa prisen å dessa varor i syfte att de skulle komma 
att användas såsom bränsle för vår fabriksdrift. Landets skogar innehålla fortfarande mycket 
avfall och mindervärdigt virke, vilket bör främst komma till användning såsom bränsle. Det 
vore från nationalekonomisk synpunkt ett missgrepp att för bränslebehovets tillfredsställande 
framtvinga en annan ordning. Härmed skulle ock följa, att virke, som 1 följd av sin be- 
skaffenhet vore ägnat för en högre användning, missbrukades till en lägre. Anmärkningsvärt 
synes även vara, att pappersfabrikationen i Norge skall i konkurrensen med vårt land kunna 
intaga en sådan ställning, att den, oaktat dryga järnvägsfrakter på massaved, kan betala 
priser för sådan ved från Sverige, vilka icke vår fabrikation skulle kunna bära, då den vore 
fri från en stor del av dessa frakter. 

Beträffande exporten från vårt land av massaved och props tillåter sig styrelsen fram- 
hålla, att denna för närvarande är i hög grad försvårad ej blott genom de rådande höga 
skeppningskostnaderna utan än mera genom att sådant virke av Tyskland behandlas såsom 
krigskontraband. Främst inverkar detta på dylik export från östra Sverige, vilken därav är 
omöjliggjord. Styrelsen har sig ock bekant, att rätt avsevärda kvantiteter props finnas lag- 
rade efter Sveriges ostkust. Sålunda ligger exempelvis en av styrelsen känd firma i lager 
med omkring 9,000 famnar props i Kalix, Töre och Piteå förutom något tusental famnar 
längre söderut. Tillräckligt vägande skäl för att ett exportförbud för massaved och props 
i Norrland och Dalarna skulle äga berättigande finnas enligt styrelsens mening icke. Bränsle 
finnes därstädes i fullt tillräcklig mängd för ortens behov och därvarande trämassefabriker 
hava god tillgång på massaved. 

I fråga om landsdelarna söder om Norrland och Dalarna anser styrelsen ej några avse- 
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värda nya skäl hava förebragts såsom motiv för nödvändigheten av exportförbud för massa- 
ved och props. Det skulle tvivelsutan innebära en farlig åtgärd att utfärda exportförbud 
för sådant virke, även om förbudet komme att gälla allenast vissa delar av landet, vari- 

genom en del av pappersmasseindustrien i landet gynnades på bekostnad av en del av 
landets skogsägare, 

På grund av vad sålunda anförts anser sig styrelsen ej kunna förorda bifall till Svenska 
pappersbruksföreningens nu föreliggande framställning. Remissakten återställes härjämte. 

Fördelningen av anslaget för upprätthållandet av skogsvårdsstyrelsernas 

verksamhet. 

Domänstyrelsen har den 30 okt. föreslagit till Kungl. Maj:t, att det för år 1916 på extra 
stat anvisade anslaget till upprätthållande av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet måtte fördelas 
mellan sagda styrelser på enahanda sätt som år 1915. 

Höjda avverkningar under 1916. 

Domänstyrelsen har härom den 26 oktober 1915 till samtliga överjägmästare utsänt föl- 
jande cirkulär: 

I anledning av den för närvarande rådande högkonjunkturen å samtliga slag av skogs- 
produkter, vilken torde kunna förväntas bli bestående ännu något eller några år för att där- 
efter sannolikt följas av en tidsperiod med väsentligt sjunkande pris, vill Kungl. Domänsty- 
relsen, för utnyttjande av sålunda inträdd gynnsam konjunktur, härmed anmoda Eder med- 
dela vederbörande jägmästare, att de vid avgivande av föreskrivet förslag till utsyning under 
år 1916 å allmänna skogar, vilkas avkastning tillföres domänfonden, samt å ecklesiastika 
skogar under skogsstatens vård och förvaltning, böra till berörda förhållanden taga sådan 
hänsyn, att utsyningsbeloppen till försäljning sagda år beräknas och föreslås till den ökade 
storlek, som i anledning av påräknelig, ökad efterfrågan kan finnas skälig, varvid skola 
jakttagas skogsvårdens fordringar i allmänhet och särskilt beaktas, att genom sådan forcerad 
avverkning större svårighet icke må uppstå för ett inom skälig tid fullgörande av erforder- 
liga åtgärder till hyggestrakternas försättande i skogbärande skick. 

Den ökade avverkningen skall i första hand föreslås för sådana skogar, där ett större 
förråd av skadad eller övermogen skog bör föranleda till uttagande av skogsavkastningen i 
förskott, ävensom för skogar, där gallring eller annan beståndsvårdande huggning lämpligen 
bör verkställas i större utsträckning än vad hittills varit fallet. 

Bokföringen vid vedförsäliningarna till livsmedelskommissionerna. 

Domänstyrelsen har härom den 12 nov. 1915 till samtliga jägmästare, biträdande jäg- 
mästare och skogsskoleföreståndare utfärdat följande cirkulär: 

Genom kungl. brev till domänstyrelsen den 20 oktober innevarande år, angående bemyn- 
digande för styrelsen att tillhandahålla de lokala livsmedelskommissionerna ved från de all- 
männa skogarna till nedsatt pris, har bestämts att vid försäljning under innevarande kon- 
sumtionsår av ved från kronans skogar till lokala livsmedelskommissioner i riket den försålda 
veden skall åsättas pris, motsvarande de i respektive orter under tiden närmast före den nu 
rådande krisens början gällande medelprisen på ungefär motsvarande vara, med tillägg alle- 
nast för de av vedens framförande ur skogen eventuellt betingade ökade omkostnader. 

Då härigenom de kronans skogar, varifrån berörd försäljning äger rum, icke bliva till- 
godoförda den inkomst, som — med bortseende från nu rådande särskilda förhållanden, vilka 

icke stå i samband med statens skogsväsende — rätteligen skulle tillkomma dem, vill Kungl. 
Domänstyrelsen härmed föreskriva, att skillnaden mellan å ena sidan de belopp, som vid 
försäljning innevarande år av ved jämlikt förenämnda kungl. brev influtit eller komma att 
inflyta, och å andra sidan de belopp, som skulle erhållits för samma ved, om försäljning 
ägt rum mot i orten vid försäljningstillfället gällande pris, skall gottgöras respektive skogar 
på så sätt, att skillnadsbeloppen införas i kolumn »Beräknat värde å avgiftsfritt utlämnat 
virke» uti revirberättelsen åtföljande bilaga enligt formulär nr 53 i gällande reglementariska 
föreskrifter för skogsstatens tjänsteförvaltning. 

För dessa beräknade inkomsters särskiljande från andra, i samma kolumn införda belopp 
skall för varje skog, som gottskrives sådan inkomst, i not under tabellen angivas den be- 
räknade gottgörelsens storlek. 
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Tjänster och förordnanden. 

Kungi. Domänstyrelsen. 

Inspektionsresor. Generaldirektören Karl Fredenberg har den 20—23 okt. företagit 
inspektionsresa. Vikarie byråchefen W. Roos. 

En befattning i första graden hos Kungl. Domänstyrelsen sökes af extra jägmästar- 
na Ragnar Lindahl, Ture Sahlberg, Adolf Engman och Carl Sundberg. 

Semester har åtnjutits av: 
generaldirektören Karl Fredenberg den 11 nov. Vikarie byråchefen W. Roos; 
byråchefen, friherre Th. Hermelin den 22—23 okt. samt den 8 nov. med förordnande 

för notarien M. Rasch, vilkens tjänst uppehållits av amanuensen Arne Chatillon-Winbergh ; 
byråchefen Th. Örtenblad den 18—23 okt. med förordnande för notarien K. G. G. Nor- 

ling, vilkens tjänst uppehållits av t. f. amanuensen Ragnar Wahlström; 
byråchefen Fr. Giöbel den 8—10 nov. med förordnande för notarien Einar Ödman, vilkens 

tjänst uppehållits av amanuensen Erik Helmers; 
notarien Martin Seth den 15 samt den 23—24 okt. med förordnande för amanuensen Per 

Nicander; 

revisor E. G. Fahlerantz den 19 okt. samt den 4—6 nov. med förordnande för amanu- 

ensen Per Nicander. 

Tjänstledighet har beviljats byråchefen C. G.' Stiernspets för beredande av visst 
ärende den 12 okt.—15 nov. med förordnande för revisor Hj. Modigh, vilkens tjänst uppe- 
hållits av amanuensen Gösta Rabenius. 

Skogsstaten. 

Jägmästaretiänsten i Juckasiärvis revir sökes av extra jägmästarna Adolf Eng- 
man, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Ragnar 

Tjernberg, Sam Hagström, Karl Göran Walhgren, Claes Löfgren och Carl Utterström. 
Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Hederström, Reh- 
lin och Sahlberg i nu nämnd ordning med förord för Hederström. 

Jägmästaretjänsten i Storlandets revir sökes av extra jägmästarna Einar Berg- 
gren, Erik Målén, Adolf Engman, John Schenström, Emil Dakbl, Ture Sahlberg, Birger Pet- 
tersson, Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Gustaf af Ekenstam, Sam Hagström, 

F. A. Berggren, Karl Göran Wahlgren, Claes Löfgren, Gunnar Essén och Carl Utterström. 
Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Engman, Rehlin 
och Målén i nu nämnd ordning med förord för Engman. 

Jägmästaretiänsten i Kalix revir sökes av extra jägmästarna Ernst Elfvik, Bror 
Fornell, Einar Berggren, Wilh. Strandberg, Hjalmar Bratt, Erik Måhlén, John Schenström, 
Ture Sahlberg, Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Hugo Mattsson, Nils Almlöf, 
Sam Hagström, F. A. Berggren, T. Nettelbladt, John Örtenblad, Bertil von Krusenstierna, 
Gustaf Jernberg, Paul Törnblom, Karl Göran Wahlgren, Karl Erik Kallin, Klas Nordfors, 
Gunnar Essén, Carl Utterström och Wilhelm Fellenius. Kungl. Domänstyrelsen har på 
förslag till tjänstens återbesättande uppfört Jernberg, Fellenius och Nettelbladt i nu nämnd 
ordning med förord för Jernberg. 

Jägmästaretijänsten i Storbackens revir sökes av extra jägmästarna Einar Berg- 
gren, Georg Bolander, Erik Måhlén, Adolf Engman, John Schenström, Emil Dahl, Ture 
Sahlberg, Birger Pettersson, Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Gust. af Eken- 
stam, Hugo Mattsson, Sam Hagström, F. A. Berggren, F. Nettelbladt, Paul Törnblom, Ed- 

vard Wibeck, Karl Göran Wahlgren, Claes Löfgren, Arne Chatillon-Winbergh, Klas Nord- 
fors, Gunnar Essén, Ernst Jansson och Carl Utterström. Kungl. Domänstyrelsen har på 
förslag till tjänstens återbesättande uppfört Wibeck, Nettelbladt och Törnblom i nu nämnd 

ordning med förord för Wibeck. 

Jägmästaretjänsten i Görjeå revir sökes av extra jägmästarna Einar Berggren, 
Georg Bolander, Erik Måhlén, Adolf Engman, John Schenström, Emil Dahl, Ture Sahlberg, 

Birger Pettersson, Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Gust. af Ekenstam, Hugo 
Mattsson, Sam Hagström, T. Nettelbladt, Gustaf Jernberg, Claes Löfgren, Arne Chatillon- 
Winbergh, Klas Nordfors, Gunnar Essén och Karl Utterström. Kungl. Domänstyrelsen 
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har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Mattsson, Nettelbladt och Bolander i nu 
nämnd ordning med förord för Mattsson. 

Jägmästaretjänsten i Vargiså revir sökes av extra jägmästarna Einar Berggren, 

Wilhelm Strandberg, Erik Måhlén, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Birger Pettersson, Björn 
Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Gustaf af Ekenstam, Sam Hagström, Claes Löfgren, 
Axel Sjökvist och Carl Utterström. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens 
återbesättande uppfört Strandberg, Rehlin och Målén i nu nämnd ordning med förord för 

Strandberg. 

Jägmästaretiänsten i Malmesijaurs revir sökes av extra jägmästarna Einar Berg- 
gren, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Birger Pettersson, Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf 
Rehlin, Gustaf af Ekenstam, Hugo Mattsson, Ragnar Tjernberg, Sam Hagström, Claes Löf- 
gren, Ernst Jansson och Carl Utterström. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens 
återbesättande uppfört Groth, Rehlin och Sahlberg, i nu nämnd ordning med förord för Groth. 

Jägmästaretiänsten i Malå revir sökes av extra jägmästarna Einar Berggren, Erik 
Måhlén, Adolf Engman, Fredr. Liljeberg, Folke Dahlberg, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Björn 

Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Gustaf af Ekenstam, Hugo Mattsson, Sam Hagström, 

H. Zetterberg, Paul Törnblom, Per Normelli, Arne Chatillon-Winbergh, Ernst Jansson och 
Carl Utterström. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört 
Liljeberg, Törnblom och Rehlin i nu nämnd ordning med förord för Liljeberg. 

Jägmästaretijänsten i Södra Sorsele revir sökes av extra jägmästarna Einar Berg- 
gren, Adolf Engman, Folke Dahlberg, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Birger Pettersson, Sune 

Hederström, Gustaf Rehlin, Gustaf af Ekenstam, Ragnar Tjernberg, Sam Hagström och H. 
Zetterberg. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Zet- 
terberg, Rehlin och Sahlberg i nu nämnd ordning med förord för Zetterberg. 

Jägmästaretiänsten i Västra Stensele revir sökes av extra jägmästarna Einar 
Berggren, Elimar Oldenburg, Folke Dahlberg, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Birger Pettersson, 
Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Gustaf af Ekenstam, Ragnar Tjernberg, Sam 
Hagström och Gunnar Essén. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbe- 
sättande uppfört Essén, Oldenburg och Rehlin i nu nämnd ordning med förord för Essén. 

Jägmästaretiänsten i Bijurbäckens revir sökes av extra jägmästarna Ernst Elfvik, 
Hjalmar Bratt, Erik Måhlén, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Birger Pettersson, Björn Groth, 
Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Gustaf af Ekenstam, Hugo Mattsson, Sam Hagström, Paul 
Törnblom, H. Zetterberg, Per Normelli, Gunnar Essén och Ernst Jansson. Kungl Domän- 
styrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Normelli, Bratt och Törnblom 
i nu nämnd ordning med förord för Normelli. 

Jägmästaretjänsten i Vinlidens revir sökes av extra jägmästarne Ernst Elfvik, 
Bror Fornell, Georg Bolander, Elimar Oldenburg, Hjalmar Bratt, Erik Måhlén, Emil Dahl, 
Harald Sjöberg, Ture Sahlberg, Björn Groth, Arvid Modin, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, 
Gustaf af Ekenstam, Hugo Mattsson, Einar Hammarstrand, Sam Hagström, ER Zetterberg, 
F. A. Berggren, Magnus Alm, T. Nettelbladt, John Örtenblad, Bertil von Krusenstierna, 
Paul Törnblom, Torsten Larsson, Karl Erik Kallin, Gunnar Essén, Ernst Jansson och Wil- 
helm Fellenius. IE Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört 
Sjöberg, Fellenius och Nettelbladt i nu nämnd ordning med förord för Sjöberg. 

Jägmästaretjänsten i Örå revir sökes av extra jägmästarna Ernst Elfvik, Bror 
Fornell, Georg Bolander, Elimar Oldenburg, Hjalmar Bratt, Erik Måhlén, Adolf Engman, 
Åke Berg, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Gustaf 
af Ekenstam, Hugo Mattsson, Einar Hammarstrand, Sam Hagström, H. Zetterberg, Magnus 
Alm, Bertil von Krusenstierna, Paul Törnblom och Per Normelli. Kungl. Domänstyrelsen 
har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Berg, Bratt och Törnblom i nu nämnd 
ordning med förord för Berg. 

Jägmästaretjänsten i Östra Åsele revir sökes av extra jägmästarna Ernst Elfvik, Bror 
Fornell, Georg Bolander, Elimar Oldenburg, Vilhelm Strandberg, Erik Måhlén, Åke Berg, 

Emil Dahl, Ture Sahlberg, Björn Groth, Arvid Modin, Gustaf Rehlin, G. af Ekenstam, Hugo 
Mattsson, Einar Hammarstrand, Sam Hagström, H. Zetterberg, Magnus Alm, T. Nettelbladt, 
John ÖOrtenblad, Bertil von Krusenstierna, Paul Törnblom och Karl Erik Kallin. Kungl. 
Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Fornell, Nettelbladt och 
Örtenblad i nu nämnd ordning med förord för Fornell. 
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Jägmästaretjänsten i Malgomaijs revir sökes av extra jägmästarna Erik Törngren, 
Bror Fornell, Georg Bolander, Elimar Oldenburg, Vilh, Strandberg, Hjalmar Bratt, Erik 

Måhlén, Ake Berg, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Birger Pettersson, Björn Groth, Arvid Modin, 
Erik Geete, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Gust. av Ekenstam, Hugo Mattsson, Einar 

Hammarstrand, Ragnar Tjernberg, Sam Hagström, H. Zetterberg, Ragnar Lindahl, Magnus 
Alm, T. Nettelbladt, John Örtenblad, B. von Krusenstierna, Paul Törnblom, Ernst Elfvik, Carl 

Sundberg, Carl Erik Kallin, Klas Nordfors, Gunnar Essén, Ernst Jansson och Wilhelm 
Fellenius. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Modin, 
Fellenius och Nettelbladt i nu nämnd ordning med förord för Modin. 

Jägmästaretjänsten i Dorotea revir sökes av extra jägmästarna Ernst Elfvik, 
Erik Törngren, Bror Fornell, Vilhelm Strandberg, Elimar Oldenburg, Georg Bolander, Erik 
Måhlén, Adolf Engman, Ake Berg, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Björn Groth, Arvid Modin, 
Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Gust. af Ekenstam, Hugo Mattsson, Einar Hammarstrand, 

Sam Hagström, H. Zetterberg, Ragnar Lindahl, Magnus Alm, T. Nettelbladt, Bertil von 
Krusenstierna, Paul Törnblom, Karl Erik Kallin, Per Normelli, Klas Nordfors och Wilhelm 
Fellenius, Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Lindahl, 
Fellenius och Netterbladt i nu nämnd ordning med förord för Lindahl. 

Jägmästaretiänsten i Idre revir sökes av extra jägmästarna Ernst Elfvik, Erik Geete, 
Elimar Oldenburg, Hj. Bratt, Ake Berg, Ture Sahlberg, Gustaf Rehlin, Sam Hagström, 
Bertil von Krusenstierna, H. Zetterberg, G. Essén, Per Normelli och Ernst Jansson. Kungl. 

Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Geete, Bratt och Oldenburg 
i nu nämnd ordning med förord för Geete. 

Jägmästaretjänsten i Kinda revir sökes av föreståndaren för Hällnäs skogsskola 
David Grufman, extra jägmästarna Bror Fornell, Hj. Bratt, G. Jernberg, Oscar Kollberg, 
C. G. Sundberg, David Hultmark, extra jägmästarna Wilhelm Fellenius, Edvard Wibeck, 
Torsten Larsson, Carl Stenborg och Elis Lundman. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag 
till tjänstens återbesättande uppfört Lundman, Grufman och Kollberg i nu nämnd ordning 
med förord för Lundman. 

Skogsingenjörstjänsten i Över-Torneå skogsvårdsområde sökes av extra jäg- 
mästarna Einar J. Berggren, Adolf Engman, Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf 
Rehlin, Gustaf av Ekenstam, Ragnar Tjernberg, Nils Lundborg, Sam Hagström, Karl Göran 

Wahlgren och Gunnar Essén. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande 
uppfört Wahlgren, Rehlin och Hagström 1 nu nämnd ordning med förord för Wahlgren. 

Skogsingenijörstjänsten i Töre skogsvårdsområde sökes av extra jägmästarna 
Einar Berggren, Georg Bolander, Adolf Engman, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Birger Pettersson, 
Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, G. av Ekenstam, Ragnar Tjernberg, Nils 

Lundborg, Sam Hagström, F. A. Berggren, John Örtenblad, Ernst Elfvik, Karl Göran Wahlgren, 
Klas Nordfors, Gunnar Essén och Erik Helmers. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till 
tjänstens återbesättande uppfört Elfvik, Örtenblad och Bolander i nu nämnd ordning med 
förord för Elfvik. 

Skogsingenjörstijiänsten i Luleå skogsvårdsområde sökes av extra jägmästarna 
Ernst Elfvik, Georg Bolander, Hj. Bratt, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Birger Pettersson, Björn 
Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, G. af Ekenstam, Hugo Mattsson, Nils Almlöf, Nils 

Lundborg, Sam Hagström, Fr. A. Berggren, John Örtenblad, Karl Göran Wahlgren, Karl 
Erik Kallin, Carl Stenborg, Klas Nordfors, Gunnar Essén, Lennart Hollström och Erik 
Helmers. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Stenborg, 
Bratt och Örtenblad i nu nämnd ordning med förord för Stenborg. 

Skogsingenijörstijänsten i Skellefteå skogsvårdsområde sökes av extra jägmästarna 
Ernst Elfvik, Einar Bergren, Georg Bolander, Hj. Bratt, Fredr. Liljeberg, Emil Dahl, Ture 
Sahlberg, Birger Pettersson, Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, G. af Ekenstam, 

Hugo Mattsson, Einar Hammarstrand, Nils Almlöf, Nils Lundborg, Sam Hagström, F. A. 

Berggren, T. Nettelbladt, John Örtenblad, H. Zetterberg, Torsten Larsson, Karl Erik Kallin, 
Klas Nordfors, Gunnar Essén, Lennart Hollström och Erik flIelmers. Kungl. Domänstyrelsen 
har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Larsson, Nettelbladt och Bratt i nu nämnd 
ordning med förord för Larsson. 

Skogsingenijörstjänsten i Nysätra skogsvårdsområde sökes av extra jägmästarna 
Bror Fornell, Einar Berggren, Georg Bolander, Hj. Bratt, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Birger 
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Pettersson, Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, G. af Ekenstam, Hugo Mattsson, 
Einar Hammarstrand, Nils Lundborg, Sam Hagström, F. A. Berggren, T. Nettelbladt, John 
Örtenblad, Bertil von Krusenstierna, Ernst Elfvik, H. Zetterberg, Karl Erik Kallin, Klas 
Nordfors, Gunnar Essén, Lennart Hollström och Erik Helmers. Kungl. Domänstyrelsen 

har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört von Krusenstierna, Nettelbladt och Bratt 
i nu nämnd ordning med förord för von Krusenstierna, 

Skogsingeniörstjiänsten i Umeå skogsvårdsområde sökes af extra jägmästarna 
Ernst Elfvik, Bror Fornell, Einar Berggren, Georg Bolander, Emil Dahl, Harald Sjöberg, 
Ture Sahlberg, Birger Pettersson, Björn Groth, Sune Hederström, Gustaf Rehlin, Gustaf af 
Ekenstam, Hugo Mattsson, Einar Hammarstrand, Nils Almlöf, Nils Lundborg, Sam Hagström, 

F. A. Berggren, John Örtenblad, Torsten Larsson, Carl Sundberg, Karl Erik Kallin, Carl 
Stenborg, Klas Nordfors, Gunnar Essén, Lennart Hollström, Wilhelm Fellenius och Erik 

Helmers. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Fellenius, 
Almlöf och Örtenblad i nu nämnd ordning med förord för Almlöf. 

Biträdande skogsingeniörstiänsten i del af Töre skogsvårdsområde sökes 

af extra jägmästarna Adolf Engman, Folke Dahlberg, Emil Dahl, Ture Sahlberg, Björn Groth, 
Gustaf Rehlin, W. Sjögren, Henrik Fogelström, Nils Lundborg, Sam Hagström, Gustaf af 
Ekenstam, Klas Bergman, Claes Löfgren, Gunnar Wiström, C. G. Carlsen, John Söderström 

och Erik Helmers. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande upp- 
fört Sahlberg, Dahl och Hagström i nu nämnd ordning med förord för Sahlberg. 

Biträdande skogsingeniörstjänsten i del af Luleå skogsvårdsområde sökes 
af extra jägmästarna Georg Bolander, Einar Berggren, Folke Dahlberg, Emil Dahl, Ivar 
Hjelmström, Ture Sahlberg, Birger Pettersson, Björn Groth, Gustaf Rehlin, W. Sjögren, 
Gustaf af Ekenstam, Henrik Fogelström, Nils Lundborg, Sam Hagström, F. A. Berggren, 
John Örtenblad, Klas Bergman, Claes Löfgren, Gunnar Wiström, C. G. Carlsen, Gunnar 
Essén, Lennart Hollström, John Söderström och Erik Helmers, Kungl. Domänstyrelsen har 
på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Örtenblad, Dahl och F. A. Berggren i nu 
nämnd ordning med förord för Ortenblad. 

Biträdande skogsingenjörstiänsten i del af Skellefteå skogsvårdsområde 
sökes af extra jägmästarna Georg Bolander, Einar Berggren, Folke Dahlberg, Emil Dahl, 
Ivar Hjelmström, Ture Sahlberg, Birger Pettersson, Björn Groth, Gustaf Rehlin, W. Sjögren, 
Henrik Fogelström, Nils Lundborg, Sam Hagström, Gustaf af Ekenstam, Klas Bergman, 
Gunnar Wiström, C. G. Carlsen, Gunnar Essén, Ernst Jansson, Lennart Hollström, John 

Söderström och Erik Helmers. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens åter- 
besättande uppfört Bolander, Dahl och Jansson i nu nämnd ordning med förord för Bolander. 

Biträdande skogsingenjörstjänsten i del af Nysätra skogsvårdsområde 
sökes af extra jägmästarna Einar J. Berggren, Folke Dahlberg, Emil Dahl, Ivar Hjelmström, 
Ture Sahlberg, Birger Pettersson, Björn Groth, Gustaf Rehlin, W. Sjögren, Henrik Fogel- 
ström, Nils Lundborg, Sam Hagström, John Örtenblad, Gustaf af Ekenstam, Klas Bergman, 

Einar Hammarstrand, Arne Chatillon-Winbergh, Gunnar Wiström, C. G. Carlsen, Gunnar 
Essén, Ernst Jansson, Lennart Hollström och Erik Helmers. Kungl. Domänstyrelsen har 
på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Rehlin, Dahl och Chatillon-Winbergh i nu 

nämnd ordning med förord för Rehlin. 

Biträdande skogsingenijörstiänsten i del av Umeå skogsvårdsområde sökes 
af extra jägmästarna Georg Bolander, Einar Berggren, Folke Dahlberg, Emil Dahl, Ivar 
Hjelmström, Ture Sahlberg, Birger Pettersson, Björn Groth, Gustaf Rehlin, W. Sjögren, 
Henrik Fogelström, Nils Lundborg, Sam Hagström, John Örtenblad, Gustaf af Ekenstam, 

Klas Bergman, Einar Hammarstrand, Arne Chatillon-Winbergh, Gunnar Wiström, C. G. 
Carlsen, Ernst Jansson, Lennart Hollström och Erik Helmers. Kungl. Domänstyrelsen har 

på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Hammarstrand, Dahl och Chatillon-Winbergh 

med förord för Hammarstrand. 

Till helårsassistent har förordnats e. jägmästaren Birger Pettersson i Bräcke revir. 

Till skogstaxator i Södra distriktet under I — 14 nov. har förordnats assistenten i 
Södra och Norra Skånes revir Sven Lundberg. 

Till skyddsskogsassistent i Mellersta Norrlands distrikt under nov. har förordnats 
e. jägmästaren O. Lindblad. 
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Till avlönade assistenter ha förordnats: 
e. jägmästaren Sv. Grenholm i Norsjö revir den 1/,,—!5/,;; 
» » Karl Montgomery i Älvsby revir den —?4/,,; 

» Tor Jacobsson i Bjurholms revir den !/,,—""/,5; 
» » Bure Holmbäck i Bräcke revir den !/,,—"/,.; 
» » K. Hammarström i Tåsjö revir den 13/3. 

Till extra jägmästare i Gävle — Dala distrikt har den 29 okt. förordnats utex. skogs- 
eleven K. H. Hallgren. 

Tjänstledighet har beviliats: 
jägmästaren i Jockmocks revir A. C. Lindhe för krigstjänstgöring den 18 okt.—20 dec. 

med förordnande för extra jägmästaren Alf. Alarik; 
jägmästaren i Juckasjärvi revir Carl Ekman för enskilda angelägenheter den 18—31 okt. 

med förordnande för assistenten i reviret K. G. Wahlgren; 
jägmästaren i Bräcke revir Anders Holmgren för allmänt uppdrag den 18—30 okt. samt 

S—30 nov. med förordnande för extra jägmästaren Bure Holmbäck samt den 1—31 dec. 
med förordnande för extra jägmästaren B. Pettersson: 

jägmästaren i Kopparbergs revir L. A. Hellström för enskilda angelägenheter den 1—30 
nov. med förordrande för assistenten i reviret E. Busck, vilkens tjänst uppehålles av extra 
jägmästaren John Eklund; 

jägmästaren 1 Gästriklands revir Hj. Landberg för enskilda angelägenheter den 3—24 
nov. med förordnande för extra jägmästaren Knut Martin; 

jägmästaren i Härnösands revir W. Smitt för enskilda angelägenheter den 1—6 nov, med 
förordnande för assistenten i reviret Ragnar Lindahl; 

jägmästaren i Örbyhus revir C. R. Hullström för enskilda angelgäenheter den 10 nov. 
dec. med förordnande för extra jägmästaren Aug. Skoog; 

jägmästaren i Örebro revir Harald Stuart den 20 okt.—30 nov. med förordnande för över- 
jägmästareassistenten Erik Hedemann-Gade, vilkens tjänst uppehålles av indelningsassisten- 
ten Bernhard Blohm. Dennes befattning uppehålles under tiden av extra jägmästaren M. 
Baeckström ; 

jägmästaren i Granviks revir Erik Barthelson för enskilda angelägenheter den 15—25 okt. 
med förordnande för länsjägmästaren Alf Winbladh; 

jägmästaren i Södra Skånes revir Carl von Schönberg för enskilda angelägenheter den 
16 nov.—I5 dec. med förordnande för assistenten i reviret Sven Lundberg. 

31 

Skogshögskolan. 

Professuren i botanik. Fil. dr. Nils Sylvén har hos Kungl. Maj:t överklagat det 
av högskolans styrelse avgivna förslaget till återberättande av denna tjänst. 

Lediga tjänster. 

Under förutsättning att härför errfoderliga medel komma att ställas till Kungl. Domänsty- 
relsens disposition kungöres en assistentbefattning i Kalmar och Blekinge revir 
till ansökan hos Kungl. Styrelsen före klockan tre på dagen den 16 december 1915. 

Tvänne assistentbefattningar, nämligen en i Gästriklands revir och Grönsinka 
skolrevir samt en i Arvika och Karlstads revir sökas hos K. Domänstyrelsen före 
kl. 3 på dagen den 20 december 1915. 
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SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT 1915. H. 12. 

Sågverksteknikens utveckling. 

Av OTTO HELLSTRÖM. 

Forts: fr: BH. 4.) 

Ramsågblad och dessas behandling. 

Att på allra bästa sätt utnyttja råvaran är en av den moderna såg- 

verksledarens viktigaste uppgifter. Detta sker bland annat genom an- 

vändande av möjligast tunna sågblad och dessas rationella behandling. 

För få år sedan tillbaka torde de allmännast använda sågbladen hava 

vant av tjockleken sb WG 12 åa 14, d. V. SS. tesp. 3,05 och 2,1: m/m. 

Vid åtskilliga mindre sågverk torde man ännu stå kvar vid dessa blad- 

tjocklekar. Men framför allt vid moderna ramar med större hastig- 

het användas numera allmänt B W G 17 å 18 och även tunnare. 

BEW-G: 17 har 47 m/m och 18 hat 1,25 m/m:s tjocklek, och ett enkelt 

räkneexempel visar, att det är avsevärda kvantiteter virke som inbespa- 

ras genom användande av de tunnare bladsorterna. Skillnaden i tjock- 

lek mellan 14 och 17 är 0,64 m/m. Om man antager att av timmer 

med 7 '/. eng. tums toppdiameter och 17 fots medellängd genomskäres 

pr 10 timmar 400 st., och att för sågningen användas 7 blad, och i ett 

fall användes blad 14 och i ett annat blad 17, uppstår i varje stock en 

skillnad i snittförlust av i runt tal 4,5 m/m. Vidare antages, att det 

sågfallande virket håller en medelbredd av 5 "'/; tum, och en medellängd 

MVILEST OR. 4,5 m/m är lika med 3/16 eng. tum och snittskillnaden be- 

tyder pr stock c:a 3 löpfot 1 X 5 '/; eller pr 400 stockar 1,200 löpfot 

= c:a 46 kubikfot; det bättre utfallet ur råvaran kan i detta fall anslås 

tlliminst 3 /o. 

Som synes är det mycket avsevärda kvantiteter virke som kan be- 

sparas genom användande av tunnare sågblad. Det gäller emellertid 

även att genom ändamålsenlig behandling av dessa ytterligare förbättra 

resultatet. Detta sker dels genom att utföra slipningen med största nog- 

grannhet, dels genom på lämpligaste sätt utförd skränkning — vikning — 

av tänderna. 

Slipningen utföres numera allmänt på automatiska slipmaskiner (fig. 

27), vilka medföra fördelarna av noggrannare och på samma gång billi- 

gare slipning och en avsevärd besparing i sågblad och smärgeltrissor. 

58. Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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En ny metod för skränkningen, som medför att sägspåret blir mindre, 

består uti att, i stället för en utvikning av tanden ända från basen, en- 

dast vika och på samma gång helt svagt vrida tandens spets.,;, Detta 

skränkningssätt har praktiserats på åtskilliga ställen, och efter vad som 

NN 
ml | c 

4 

Fig. 27. Automatisk släpmaskin (Söderhamns). 

meddelas med mycket gott resultat. Emellertid har en maskin, som auto- 

matiskt utför detta arbete konstruerats och nyligen kommit i marknaden. 

Efter allt att döma kommer skränkningen att med denna maskin bliva 

så pass mycket noggrannare utförd, att en ytterligare virkesbesparing där- 

igenom uppnås, på samma gång som arbetet blir billigare. 



SÅGVERKSTEKNIKENS UTVECKLING. 397 

Ytterligare en ny metod i behandlingen av sågblad består uti att 

efter bladets ryggsida placera ett par rader helt svaga utbuktningar, skiftes- 

vis åt varje sida. Detta åstadkommes genom att med stansmaskin så 

att säga punktera bladet på platten. Därigenom blir bladet på högkant 

svagt koniskt, vilket å sin sida gör att med minsta möjliga skränkning 

fullt spånrum erhålles. Sättet rekommenderas av dem som använt det- 

samma. Metoden är patenterad och en särskild maskin för punkteringens 

utförande finnes konstruerad. 

Fig. 28. Bolinders kantverk. 

Av det ' anförda framgår, att man på allt sätt arbetar för att kunna 

använda sig av tunna sågblad och därigenom vinna den åsyftade virkes- 

besparingen. 

Kantverk. I och med den ökade produktionen i sågramarna har be- 

hovet av mera effektiva och lättarbetande kantverk trängt sig fram.” De 

äldre kantverken hava allt för liten hastighet och äro för tungarbetade 

för att kunna hålla undan det virke som utfaller vid vanligen förekom- 

mande förhållande mellan ramar och kantverk. I någon mån har man 

kunnat höja de äldre kantverkens avverkningsförmåga genom att öka 

hastigheten på desamma, men dels innebär detta en mycket stark på- 

frestning på en för mindre hastighet konstruerad maskin, dels hindrar 

alltid valslyftningen, som skall ske medelst trampor. Även inställningen 

för olika bredder är på de äldre kantverken onödigt hindersam. 1 åt- 

skilliga fall har av de äldre kantverkens otillräckliga kapacitet blivit 

en följd, att det förkastliga sättet att kanta mer än ett stycke i sänder 

måste tillgripas, för att det fallande virket skall kunna undantagas. 
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Med de moderna kantverken äro dessa olägenheter undanröjda, i det 

hastigheten är avsevärt ökad, lyftningen sker automatiskt och inställ- 

ningen är förenklad. De erbjuda vidare fördelen att tillbakakastande av 

virket är absolut uteslutet, samt att matningen ögonblickligen kan slås 

stopp och back. 

Bolinders kantverk med automatisk inmatning (fig. 28) har stommen 

till verket utförd i ett stycke av kraftig konstruktion, varigenom för gången 

skadliga vibrationer undvikas. 

Kantklingornas spindel löper i lager med stora ytor, och äro dessa 

lager försedda med ringsmörjningsanordning som alltid och utan särskild 

tillsyn håller lagren väl smorda, varigenom varmgång med därav följande 

ofördelaktiga inverkan på lager och klingor undvikes. Spindellagren äro 

flyttbara och kunna därigenom lätt justeras. 

Inmatningen är automatisk och sker genom att övervalsarna, vilka äro 

mekaniskt drivna och upphängda på hävarmar i en särskild lagerstol, 

upplyftas utan kantarens åtgörande i och med det virket framföres mot 

valsarna. Under hela arbetet ligger valsen an mot virket och driver 

detsamma stadigt och jämnt framåt och hindrar därigenom virkets till- 

bakakastande. Matningshastigheten kan under gång regleras, likasom 

matningen ögonblickligen kan stoppas och slås back, för den händelse 

felaktig inriktning skett. 

Dimensionsinställningen sker genom en på maskinens framsida anbragt 

med regel försedd manövreringsspak, som är lätt åtkomlig för kantaren. 

De för kantning vid timmersågningen avsedda kantverken utföras i tre 

olika storlekar. Dessa göra alla 1,800 varv pr minut. Det största kantar 

från 2 eng. tum upp till 207/; eng. tum brett och intill 8 eng. tums 

tjocklek. Matningshastigheten är 200 och 230 eng. fot pr minut, kraft- 

behovet är c:a 25 eff. hästkrafter. Det av mellanstorlek kantar från 2 

upp till 14 tums bredd och intill 6 tums tjocklek. Matningshastigheten 

är 200 och 230 fot pr minut och kraftbehovet c:a 20 eff. hästkrafter. Det 

minsta, avsett för mindre sågverk, kantar från 2 till 12 tums bredd och 

4 tums tjocklek. Matningshastigheten är 165 och 200 eng. fot pr minut 

och kraftbehovet c:a 15 eff. hästkrafter. 

Söderhamns automatiska kantverk (fig. 29) har en på helgjutna under- 

stolar vilande, kraftig stativram, varigenom stadig gång utan vibrationer 

erhålles. -: 

Klingornas spindel löper i stora lager, försedda med ringsmörjning 

till undvikande av varmgång. Den rörliga klingan inställes med en stå- 

ende manöverspak. Torkningsmånen kan ökas eller minskas genom om- 

ställning av två höger- och vänstergängade länkar, som föra det rörliga 

bordet. Anordningen säkerställer för ändring under gången. 
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Den automatiska inmatningen sker genom s. k. kompoundövervalsar, 

vilka äro excentriskt upphängda samt hava en med kedja driven refflad 

mantel. Då virket framföres till valsarna gripes detta av refflorna, och 

Söderhamns kantverk. 

29. 

övervalsen höjer sig samtidigt så långt som tjockleken på arbetsstycket 

fordrar. Någon upptrampning av tryckvalsarna erfordras ej, och virket 

kan aldrig kastas bakåt av klingorna. Matningen drives med automo- 
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bilkedjor, och endast en rem, för driften av sågspindeln, finnes. Medelst 

en växelanordning av liknande typ som på automobiler, och som ma- 

B STATHMOS-PATENT. (NÄSHAMN.SWEDEN 
FM 

os f 

Stathmos kantverk. 

Fig 30: 

növreras medelst en horisontalt anbringad spak, kan matningshastigheten 

ögonblickligen ändras och matningen stoppas eller slås back. 

Kantverket utföres 1 en för den vanliga timmersågningen lämpad stor- 

lek, klingorna göra 1,800 varv pr minut och matningshastigheten är 180 

till 235 eng. fot pr minut. Största tjocklek som kan kantas är 5 eng. 
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tum, minsta bredd är 2 tum och högsta bredd 14 tum. Den erforderliga 

drivkraften är c:a 25 eff. hästkrafter. 

Stathmos kantverk med självreglerande valsar (fig. 30) har likasom 

de förr beskrivna typerna stativ av grova dimensioner för undvikande 

av skadliga vibrationer under gången. Sågspindeln är försedd med ring- 

smörjningsanordning, varigenom varmgång förebygges. Dimensionsinställ- 

ningen sker genom en horisontalt anbringad manöverspak och kan tork- 

ningsmånen genom särskild anordning å denna spak förändras. 

Inmatning av virket sker utan upptrampning av valsarna. Den främre 

övervalsen är refflad och upphängd på armar, så att den av sig själv 

kan intaga olika höjdlägen. Då arbetsstycket framföres mot valsarna, 

gripes detta av den refflade övervalsen, som är driven och som utför 

matningen. Den bakre övervalsen är i kantverkets vanliga utföringsform 

icke driven, men likasom den främre självreglerande. Maskinen utföres 

även med såväl båda övervalsarna som undervalsarna drivna, varigenom 

än högre arbetseffekt uppnås. Den främre övervalsen är kort, och ned- 

hängande stoppare äro anbringade på sidan om densamma för att för- 

hindra tillbakakastande av lösskurna ribbor. Den främre övervalsens inre 

kant är förlagd i samma vertikalplan som den fasta klingan, och fram- 

för undre matarvalsarna äro anbringade stödrullar, utförda i jämn del- 

ning av engelska tum. Med dessa anordningar åsyftas att underlätta 

inriktningsarbetet för kantaren. j 

Verket gör 1,650 varv pr minut och kantar från 2"/, upp till 14 eng. 

tums bredd och upp till 6 tums tjocklekar. Matningshastigheterna äro 

80, 110, 165 och 200 eng. fot pr minut. Erforderlig kraft c:a 25 eff. 

hästkrafter. 

Transportanordningar inom sågen. 

I det föregående har jag berört anordningarna för tillförsel av timmer 

till ramarne och därvid framhållit betydelsen för en forcerad drift av att 

dessa anordningar äro så effektiva som möjligt. I lika hög grad gäller 

detta anordningarna för undantagande av det färdiga virket samt 

transporten av avfallet, vare sig detta skall vidare förarbetas inom 

sågen eller föras bort därifrån. En modern såg måste vara anordnad så, 

att på ingen punkt några hinder för effektens fulla utnyttjande föreligga. 

I och för transporten i sågens längdriktning från ramarna till kant- 

verken använder man sig av rulltransportörer med några av rullarna 

mekaniskt drivna, så att de på transportören upplagda virkesskoten ej 

behöva med handkraft skjutas längre, än att de gripas av de drivna 

rullarna och utan vidare besvär för hjälpsågaren framföras till kant- 

verket. I vissa fall hava också anordnats tvärtransportörer, i kombina- 



902 OTTO HELLSTRÖM. 

tion med den längsgående transportören, vilka upplyfta det okantade 

virket över såggolvets plan och föra det över till kantbordet. Detta 

senare är dock att betrakta mera som en nödfallsutväg och bör tillgri- 

pas endast i det fall, då på grund av omläggning i sågningsmetoden 

ej längre rätta förhållandet mellan ramar och kantverk förefinnes. För 

avläggning i sidoled från en intill kantbordet stående ram användas an- 

ordningar av det slag, som finnas beskrivna vid Bolinders och Söder- 

hamns moderna ramar. 

Bakarna från ramarna transporteras ofta på takvagnar, där de ej med 

handkraft dragas till respektive ställen för bearbetningen. Mera rationellt 

ar emellertid att, som numera mångenstädes sker, för bakarnas transport 

använda sig av i såggolvet försänkta transportremmar eller ändå bättre 

låta dessa remmar löpa under såggolvet för att medelst ett system dy- 

lika samla alla bakar till ett ställe, där de sorteras och bearbetas till 

småvirkesdimensioner. Med gott resultat har man sålunda förlagt dylika 

remtransportörer i vinkel mot sågens längdriktning samt helt under såg- 

golvet. Avfallet nedstickes genom hål i golvet, och visar det sig att, 

ehuru bakarna då måste vändas ett halvt varv, arbetet med undanta- 

gandet av bakarna snarare blir underlättat än försvårat genom denna 

anordning. I de fall, där avfallet hackas till trämassevirke eller bränsle 

blir givetvis problemet med transporten av avfallet betydligt förenklat, 

därigenom att hackmaskinerna placeras så bekvämt som möjligt för 

mottagande av avfallet. 

Kantribben torde vanligast utkapas såväl till ämnen för småvirkestill- 

verkning som kolning på en bänk i kantverksbänkens plan, där fördel- 

ningen också sker antingen direkt till småvirkessågarna, eller ock lastas 

ribben på vagnar stående på såggolvet. På samma sätt förfares med 

kolveden. I åtskilliga fall låter man kolveden, sedan den avkapats till 

erforderlig längd, falla ned genom ett stup till en i sågens undervåning 

stående vagn. I vissa fall får all den fallande ribben gå ned på en 

transportör, som ligger under såggolvet och som för den i sidoled till 

ett bord, där den sorteras och fördelas till ribbsågar av olika slag, kol- 

vedsvagnar och hackmaskiner. Genom en dylik anordning vinnes att 

sågens övervåning så litet som möjligt belamras med avfall och ar- 

betsmaskiner, men torde den på samma gång i viss mån verka för- 

dyrande på anläggningen, då givetvis större utrymme erfordras, om 

all småvirkessågning skall förläggas i särskilda lokaler. Huvudsumman 

torde emellertid vara, att all transport av avfallet sker med minsta 

möjliga användande av människokraft, utan i dess ställe på meka- 
nisk väg. 

I stället för att inne i sågen lasta det sågade virket på vagnar, börjar 
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man alltmer att medelst rullbanor med drivna rullar eller remtranspor- 

törer föra detsamma ut till sorteringsplatån utanför sågen, där särskil- 

4 
AT I 
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V » 

jandet av dimensioner och kvalitéer sker. Figur 31 visar banor för 

virkets transport ut till ett sorteringsskjul (fig. 32), där virket från sorte- 

Transportbanor till sorteringsskjul. 

Syd 

Fig. 
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ringsbord särskiljas på vagnar, vilka sedermera medelst elektriskt loko- 

motiv fördelas i brädgården. 

Figur 33 framställer sorteringsplatån framför ett större sågverk; me- 

delst transportbanor ledes virket ut och avsorteras på vagnar. Med detta 

vinner man dels att utrymmet i sågen ej lider intrång av virkesvagnarna, 

Fig. 32. Sägerk med sorteringsskjul. 

dels också besparing i arbetskraft. Sorteringen och i sammanhang här- 

med lastningen på vagnar underlättas i en del fall medelst mekaniska 

anordningar, i det man från den till varje ram eller ramsystem hörande 

transportören -medelst växlingsanordningar avleder virket till de vagnar, 

varå det skall lastas. 

Småvirkestillverkning. 

Att så noga som praktiskt taget är möjligt tillvarataga råvaran är som 

flera gånger anförts, en bjudande nödvändighet för den moderna såg- 

verksmannen. Ett av sätten härför är att utvinna bästa möjliga resultat 

vid uppsågning av avfallet från ramar och kantverk. I stort sett torde nu- 

mera en och var bemöda sig om att härvidlag ernå så gott utbyte som 

möjligt, men det är å andra sidan påfallande, huru pass olika kostna- 

derna för denna tillverkningsgren ställa sig, och huru skiftande de eko- 

nomiska resultaten bliva vid olika sågverk. Det torde bliva för vidlyf- 

tigt att ingående beskriva de olika typer av arbetsmaskiner, som finnes 

för småvirkestillverkning. Några mera anmärkningsvärda nyheter bland 
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dessa arbetsmaskiner hava ej 

framkommit under senare tid, 

utan är det med i stort sett 

ungefär lika maskiner, som 

de så pass olika resultaten 

uppkomma. Under sådana 

förhållanden torde huvudskä- 

let till de varierande ekono- 

miska resultaten av småvir- 

kestillverkningen mindre va- 

ra maskintekniska skiljaktig- 

heter än maskinernas upp- 

ställning och arbetets anord- 

nande. Det säger sig självt 

att vid systematiserande av 

ett arbete, vid vilket det gäl- 

ler att hantera sådana mas- 

sor i stycketal som är fråga 

om vid sågning av stäver, 

lådämnen, läkt, laths o. s. v., 

det är av allra största vikt 

att allt arbete går väl i vart- 

annat, och att alla onödiga 

transporter av virket och allt 

onödigt hanterande av det- 

samma undvikes. Att härvid- 

lag uppställa några generella 

regler är omöjligt, men det 

visar sig i alla fall, att där 

maskinerna äro uppställda så, 

att alla transporter bakåt och 

1 sidled kunna undvikas, där 

bliva tillverkningskostnader- 

na alltid lägst och det eko- 

nomiska resultatet bäst. 

En tendens att låta små- 

virkestillverkningen speciali- 

seras och kombineras med 

eller överga till lådfabrikation 

har på senare tid börjat göra 

sig gällande. Av utrymmes- 
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skäl kan emellertid detta i och för sig synnerligen intressanta ämne ej 

i denna uppsats bliva föremål för någon ingående behandling. 

Virkets transport till brädgården och stapelläggning. 

I avseende på dessa arbeten med det sågade virket har tvivelsutan 

tillkommit mycket nytt och mycket gott, men ännu återstå högst betyd- 

ligt att göra, innan det kan sägas att tekniken på området har tagit 

ett lika avgjort steg framåt som beträffande sågningsarbetet. Problemet 

är mycket invecklat och fordrar för sin lösning bland annat att stora 

anläggningskostnader kunna nedläggas. 

Vad som särskilt gör detta problem svårt att fullt tillfredsställande 

lösa, är att man måste fördela virket på ett mycket stort antal ställen i 

brädgården. Vanligen förekommande transportörer för stora godsmängder 

kunna sålunda ej komma i tillämpning. 

Det är framför allt två sätt för virkets transport och stapling, som 

på senare tid kommit till användning, och som vart för sig innebära en 

avgjord förbättring i jämförelse med det gamla och allmänt vedertagna 

systemet med axelbärning. Jag åsyftar här metoderna att nedlägga virket 

från högbanor eller att stapellägga med kranar, båda i förening med 

virkets utvagning med elektriska lokomotiv. 

Högbanesystemet. Figur 34 är en plan över brädgård med fullt ge- 

nomfört bögbanesystem, där virkeslassen från sågen dragas ut medelst 

elektriskt lokomotiv efter den ena huvudbanan, varefter inväxlingen på 

Fig. 35. Bild av brädgård med högbanesystem. 
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sidobanorna sker genom att det elektriska lokomotivet skjuler in vag- 

narna på dessa. De lossade vagnarna sättas sedan över på den andra 

huvudbanan, där de avhämtas av lokomotivet, som skjuter vagnarna in 

till sågen, där de inväxlas på traversspåren för att ånyo lastas. Hela 

bansystemet lutar något från ena sidan till den andra för att underlätta 

transporten på bibanorna. Figur 33 belyser ytterligare huru bansyste- 

met är anordnat. 

Från de på sidobanorna inkörda virkesvagnarna nedlägges virket me- 

delst nedfirningsapparat och mottages för att därefter spridas på sta- 

peln (fig. 36). När denna når över banans plan stickes och väges åter- 

stoden upp. Enligt uppgift från större sågverk, där detta högbanesy- 

stem är fullt genomfört, utgöra arbetslönerna för virkets utvagning, stap- 

ling och de tomma trallornas återväxling till traversplatån c:a 1,90 kr. 

pr standard av alla fallande dimensioner i plankor, battens och bräder. 

I allmänhet torde dessa arbeten med vanligast praktiserade staplingsme- 

toder gå till ungefär det dubbla. 

7. Stabbläggning med kran. Fig. (ES 

De huvudsakliga anmärkningarna mot högbanesystemet är, att anlägg- 

ningskostnaden är betydlig och underhållet dyrbart, ävensom att virkets 

torkning försenas genom det stora antalet höga banor, vilka täcka var- 
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annan gata i brägåarden. Som en följd av det sist påpekade förhållan- 

det har man också velat anföra, att virket i brädgårdar med högbane- 

system har större benägenhet att blåna än i brädgårdar med lågbane- 

system. 

Anläggningen är förhållandevis dyrbar. En fullständig högbanebräd- 

gård med elektrisk transportmateriel och avsedd för en årlig tillverk- 

ning av c:a 10,000 standards torde näppeligen kunna åstadkommas 

under 200,000 kronor, och äro terrängförhållandena ogynnsamma blir 

den åtskilligt dyrbarare. Ävenså blir underhållet av de stora träbygg- 

naderna dyrt, då banorna givetvis måste hållas väl justerade, och virket 

i dessa är utsatt för att taga röta, om det ej underhålles väl. Å andra 

sidan finnes ju mycket att räkna med till amortering, om i rena arbets- 

löner kan inbesparas hälften av de vanligen förekommande. 

Det andra staplingssättet är med kranar från lågbanor. 

f 
Å 

Fig. 38. Brädgård med lågbanor och kranstaplingssystem. 

Figur 37 visar en elektrisk kran driven från luftledning och som tjänst- 

gör dels som lokomotiv dels för staplingen. Den framföres på lågba- 

norna, vilka äro utlagda efter lika system som de här ovan beskrivna 

högbanorna (fig. 38). Efter brädgårdens översida ligger en huvudbana, 

från vilken sidobanorna i vinkel utgå. I en stor brädgård sker ut- 
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sättningen av virkeslassen från sågen och återtransporten av de tomma 

virkesvagnarna till densamma helst med ett särskilt lokomotiv; vid min- 

dre anläggningar kan kranen även ombesörja all transport från sågen. 

Fig. 39. Staplingskran, använd vid råsortering av virke. 

Fig. 40. Fast lastningsledning i brädgård. 

Med kranen verkställes hämtningen av lassen å huvudbanan och träns- 

porten å sidobanorna. Staplingen verkställes så, att det i skot på tral- 

lorna särsorterade virket medelst kranen upplyftes och svänges in på 

stapeln, där det ströas och säras på vanligt sätt. Figur 39 visar samma 

59 Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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kran använd för särsortering på vagnar av från sågen uttagna blandade 

dimensioner. 

Fast lastningsledning i brädgård. 

Fig.:41. 

Beträffande kostnaden för utvagning och stapling torde denna ställa 

sig till och med ännu billigare än vid stapling från högbanor, således 

mindre än hälften av kostnaden för axelbärning. Från ett större sågverk, 

som har fullständigt genomfört kranstaplingssystem, föreligger uppgiften 
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att staplingskostnaden går till endast 1 krona pr standard. Denna kost- 

nad avser dock endast staplingen jämte växlingen inom brädgarden men 

ej utvagning och tomvagnarnas återsättande till sågen. Ehuru transport- 

vägen är lång och växlingen å sorteringsplatån vid sågen tager avsevärd 

tid, torde kostnaderna kunna för dessa arbeten ej nå upp till 50 öre pr 

standard, vadan sålunda virkets transport och stapling vid detta verk 

sker enastående billigt. 

Fig. 42. Flyttbart kapverk, kopplat till fast lastningsledning. 

En brädgård, i vilken kranstaplingssystem skall genomföras, bör i möj- 

ligaste mån ligga i ett plan, och banorna helst kunna läggas direkt på 

grusfyllning och annan träunderbyggnad än slipers undvikas. Vidare bör 

virket som skall staplas, vara väl särskiljt på vagnarna och i så stora 

poster som möjligt för undvikande av onödiga omflyttningar av kranen. 

Systemet med kranstapling har sin särskilda användning i brädgårdar 

med lågbanor och kan således ej utan vidare tillämpas, där system med 

höga eller halvhöga banor redan finnas. Det synes emellertid medföra 

bland annat den fördelen att alla träbyggnader i gatorna med undantag 

för kapverksledningar kunna undvikas, varigenom givetvis brädgården 

blir luftigare och de olägenheter som i detta avseende tillskrivas hög- 

banesystemet bortfalla. Där de naturliga förutsättningara förefinnas, bör 

en anläggning för kranstapling bliva förhållandevis billigare än högbane- 

system och underhållet lindrigare. 
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FJusterings- och lastningsanordningar. Ehuru ännu i åtskilliga bräd- 

gårdar handjustering och handlastning förekomma, är sedan åtskilliga år 

systemet med elektriska kapverk och lastningsbanor allmänt taget i bruk. 

Vanligast förekommande äro flyttbara kapverk med ävensaå flyttbara 

rännledningar. Relativt nytt på området är att använda sig av fasta 

rännledningar och fasta justeringsbord med flyttbara kapverk. Av figur 

40 och figur 41 och 42 framgår, huru dylika äro anordnade. Transpor- 

o—R ten i den fasta rännan sker medelst 

rullar, drivna av en Ewarts- eller 

Galls kätting eller stållina. I förra 

fallet äro rullarna försedda med 

tänder, vilka drivas av kättingen, 

i senare fallet sker driften av rul- 

larna genom att virket med sin 

tyngd fastklämmer rullen mot linan. 

Figur 43 visar detalj av lastnings- 

ränna med rulle och kätting. 

Att använda fasta lastningsbanor 

torde vara fördelaktigare än att an- 

vända flyttbara dylika. Engångs- 

kostnaden för anläggningen blir givetvis större, enär ett större antal 

banor skall anordnas, men driften blir därefter avgjort billigare, enär de 

tidsödande och dyrbara rännflyttningarna bortfalla. 

Fig. 43. Detalj av lastningsrännna med kätting- 

drivna rullar. 

+ 

Vad som i det föregående anförts angående de tekniska förbättringarna 

inom sågverksdriften gör ej anspråk på att vara annat än några korta 

påpekanden angäende de mest avgjorda framstegen. Ämnet kunde givet- 

vis bliva föremål för en långt utförligare behandling, men utrymme här- 

till har givetvis ej kunnat beredas i denna tidskrift. Syftet med upp- 

satsen har blott varit att framhålla den lovande utvecklingen inom vår 

sågverksindustri och det intresserade arbete, som på senare år utförts i 

dess tjänst. Har detta syfte i någon mån uppnåtts, är det till författa- 

rens odelade glädje. | 



MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT 

Skogsträdens frösättning år 1915. 

Av EDVARD WIBECK. 

Väderleken under vegetationstiden. 

April månad visade en medeltemperatur, som låg under fryspunkten 

i Norrbottens, det inre av Västerbottens samt norra och västligaste de- 

len av Jämtlands län, eljest däröver; i nordligaste Sverige var den om- 

kring —4”, i sydligaste omkring + 6”. Nätterna voro dock i allmänhet 

kalla även i södra Sverige, och nattfroster förekommo ännu mot slutet 

av månaden. Lägsta temperaturen inträffade i månadens början och var 

i norra delen av Norrbottens län — 31”, på landsbygden i Skåne om- 

kring — 8”. Medeltemperaturen var i större delen av Norr- och Väs- 

terbottens län samt nordvästra Jämtland ungefär normal, eljest ”/> å 1? 

däröver. 

Nederbörd föll under större delen av månaden i någon del av Sverige, 

utom under den 10—14, 18, 22—24 och 26, då nästan överallt rådde 

uppehållsväder. Nederbörden var snö eller regnblandad snö utom i 

Skåne, där nästan endast regn föll. Dess mängd var i norra och västra 

Norrland större än den normala, eljest mestadels mindre, for riket i dess 

helhet uppgick den dock till 26,8 mm., vilket är 106 20 av den normala. 

Maj månad. Temperaturen var i medeltal under noll blott i västra 

Lappland, eljest däröver, högst (+ 10”) på väst- och sydkusten. Den 

var normal utmed Bottniska viken, eljest 1 å 2” därunder. Frostnätter 

förekommo i hela landet ännu vid månadens slut, sparsammast i Gö- 

taland. 

I hela landet rådde uppehållsväder blott den 19, mein i huvudsak 

också den 4, 5 och 18—22 samt i södra och mellersta Sverige även den 

23 och 24. Riklig nederbörd föll den 14—15, mest i form av snö, samt 

i Svea- och Götaland den 1—2 snö och regn. I övrigt kom under må- 

naden mest snö i Norrland och norra Svealand, eljest övervägande regn. 

Nederbördsmängden var under den normala i Norrland, västra Svealand 

och nordvästra Götaland, eljest däröver, särskilt i Östersjöns kustland 

och i det inre av Götaland. Högst var den i Jönköpings län med 2124 

av den normala, lägst i Göteborgs och Bohus län med 40 0. För riket 

i dess helhet uppgick nederbörden till 125 26 av den normala. 
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Juni månads medeltemperatur var lägst i nordvästra Norrland (+3”), 

högst i södra Halland (+ 157). Den var normal i södra Götaland, bort- 

åt 4” därunder i västra Norrland, eljest mestadels 1 å 2” under den 

normala. Frostnätter förekommo ännu vid månadens slut i det inre Gö- 

taland, fram till midsommar i det övriga Götaland samt i Svealand. 

Lägsta temperaturen under månaden, — 7”, iakttogs i norra Dalarne den 

3, högsta, + 34”, den 10 i södra Halland. 

Övervägande uppehåilsväder i hela landet rådde den 4, 14, 15, 25 

och 26, mera allmänt föll nederbörd den 2, 5, 10, 19—22 och 29. Snö 

föll i Norrland den 1—2, 12—13 och 25—26, i norra Svealand den 17 

—21, 1 övrigt utgjordes nederbörden av regn samt tidtals något hagel. 

Nederbördsmängden var i hela landet mindre än normal, i medeltal blott 

50 AH av denna, mest kom i Norr- och Västerbottens län med 72 No, 

minst i Skåne med endast 12 2. 

Juli månad. Temperaturen var i allmänhet i Norra Sverige högre, i 

södra däremot lägre än den för månaden normala. I norra delen av 

Jämtlands län, i Västernorrlands län, nordvästra delen av Gävleborgs län 

samt på Gottland rådde normal temperatur. Nattfrost förekom på en- 

staka ställen i Jämtlands län den 2 och i nordvästra Svealand den 14, 

15, 16, 27 och 28, dock utan att göra nämnvärd skada. 

Nederbörden utgjordes mest av regn, men på spridda ställen också 

av hagel, åtföljt av åska. Regn föll dagligen i en större eller mindre del 

av Sverige. Nederbörden översteg i alla länen, med undantag av Gott- 

lands, den för månaden normala, den var så t. ex. mer än dubbelt så 

stor i Jämtlands, Kopparbergs, Bohus, Gävleborgs och Värmlands län. 

I medeltal för hela riket var den 185 2 av den normala. 

Augusti månad. Temperaturen var i en del av västligaste Sverige 

något högre än den normala, nämligen utefter norska gränsen, annars 

var den överallt något, ehuru ganska obetydligt, lägre. Mot månadens 

slut sjönk temperaturen på flera ställen i Norrland och nordvästra Svea- 

land under fryspunkten. Nattfrost inträffade i Norrbottens och Väster- 

bottens län den 7 och 26—31, i Jämtlands den 18, 20, 28—31, i det 

övriga Norrland den 29—-31, i norra och västra Svealand den 16, 17, 

22, 27—31, 1 det övriga Svealand den 27 29 och i delar avinona 

och västra Götaland den 30. 

Nederbörden utgjordes mest av regn, somligstädes föll i samband med 

åskvädren hagel, i de båda nordligaste länen föll mot månadens slut 

också något snö. Förutom i Stockholms och Gottlands län understeg 

nederbörden i medeltal den normala, synnerligast i Sydsverige. Medel- 

talet för riket uppgick till 69 0 av det normala. 

September månads temperatur var i hela Sverige omkring 1 7/,” lägre 
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än normalt. Stark värme inträffade den g9—12 och något svagare i 

södra och mellersta Sverige den 24—26. Stark frost inträffade efter 

den förra och före den senare värmeperioden, särskilt natten till den 21. 

Nederbörden utgjordes huvudsakligen av regn, men i norra Sverige 

också av snö. Sådan föll också på spridda ställen i mellersta och södra 

delen av landet den 18 och 19. Nederbördsmängden understeg den nor- 

mala i större delen av Götaland, men eljest rådde överskott, mest i 

Uppsala och Gävleborgs län, där den uppgick till respektive 270 och 

230 P0 av den normala. I medeltal för hela riket var nederbörden 123” 

av den normala, 

Oktober månad. Temperaturen var i större delen av landet i medel- 

tal + I till + 6”, endast i det inre av Norrland och i nordligaste delen 

av Kopparbergs län nedgick den till omkring — 1”. I nordvästra delen 

av Norrbottens län var den något högre än den normala, eljest överallt 

lägre än denna. Stark kyla rådde över hela landet den 24—31. 

Nederbörden, som bestod dels av regn, dels av snö, var mestadels 

ganska obetydlig, medeltalet för riket uppgick denna månad blott till 

21 AS av det normala. Snötäcke bildades redan under månadens första 

vecka i det inre av Norrland samt i mellersta och västra delen av Svea- 

land, i slutet av månaden låg snö över nästan hela landet. 

Tallens och granens blomning. 

Tallen har över hela landet haft en i allmänhet svag blomning. Så- 

som av tabell I närmare framgår, har den förhållandevis bästa blom- 

ningen ägt rum inom Luleå, Skellefteå, Umeå och Gäfle-Dala distrikt, 

där åtminstone från 10—14 96 av bevakningstrakterna riklig blomning 

hos fristående träd rapporterats. 

Granen har i år blommat medelmåttigt till rikligt inom större delen 

av landet. Den ojämförligen svagaste blomningen hade granen inom 

Mellersta Norrlands distrikt, den rikaste inom Bergslags, Östra, Smålands, 

Södra och framför allt Västra distriktet. 

Tillgången på tall= och grankott. 

Kartan å sid. 919 visar tillgången på 1-årig tallkott; den är tvdligt- 

vis att anse såsom ganska ringa. I överensstämmelse med vad som an- 

märkts rörande tallens blomning, ge vissa delar av nordligaste och syd- 

ligaste Norrland löften om en något rikligare kottillgång än landet i 

övrigt till nästföljande år, men i stort sett bör man räkna med att 1916, 

vad tallen angår, blir ett synnerligen klent fröår. 

Förekomsten av 2-årig tallkott visar en något gynnsammare total- 

bild än motsvarande av 1-årig kott, ehuru även här tillgången är i stort 
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Tabell 1. 

Sammandrag över blomningens ymnighet hos tallen och granen våren 1915. 
Die Bliäte der Kiefer und der Fichte im Frihjahr 1915. 

| | Procentfördelning av kronojägarnas uppgifter om 

Prozentweise Verteilung der Försterberichte iber 

fristående träd med | bestånd med 

freistehende Bäume mit | Bestände mit 

3 | = 
Distrikt Se LÖR | - =: - - 
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= | | fo = 

oa | | | oa 
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Tall (Kiefer) 

[SUIS AN ASEA FANNS or sr 2 51 33 14 IH IO 57 29 4 
lESkelleftea bean UME o 41 47 HZ TA 62 10 4 
PL ORT NAN de TRADE 4 53 33 TOTRIY.32 52 12 4 
| Mellersta Norrlands ......... 5,5 59 33,5 22055 64 5] 
I Gävle == Dala. MY KR Ua 2 37 AON TEL 49 24,5 | 2 
[UBEroslag stR NE SS 255 1a 2056 55, |» 10,5 | 69 II 3,5 
| OSEEA VR RE RE BRANN OIL 5 SKEN SKL GS SBR SA RAG 2,5 
WSR a 20 ASSR 455 | 50 36,5 9 13,5 > 69 TJ65QNEO 
SIHAlANGS St SK UDE IR Ske AN JSETEE 555 60;5 | 34 Oo 23.5 67,5 9 Oo 
SOC FANS FS LAR fara [0] 53 | 4455 2,55 6 704511 INGSELNNO 

| 

Hela landet SS 25 36,5 5 | 20 (0 SR RS 2 

Gran (Fichte) 

[sale al ple ass ARV LL sa [0] 22:50 (ATS 36 o 37 43 20 
Skelleftea- = Ra. Ponera, 6 o 24 36 AON 47 29 22 
TING 0 at GR RRRONE a | o 14 43 AGNES 23 EN 

| Mellersta Norrlands «......... 2 25,5 | 58 TASSON TGS 49 3453 9 
|nGavle=SDalar Metro. Oo 12 39 49 | 2 30558) LAT 26,5 
|EBETSSIA SS see SRA ker AB Ae EAS [åta 2 24353 7395 SO 16 25 59 
ÖST IE: SSA Ms lade o 9;5 OE FJ | o 10 44 46 
MÄSUTA: ahr bh a MEH IS KA BE SEN SÅ Oo Oo 2 HT NIO 2 6,5 | 91,5 
SMAlan ds Avge ARE o FS EG 75,5 | 6 9 £45501 705 
OTTAR Eee EA a Af na SR o 16 27 EV IR 24,.5| 2155 SE 

Hela landet | (0) 1355 SINGS 55 2 26 31 41 

sett svag. Bäst lottade äro några revir i övre Norrland, vartill sälla sig 

enstaka sådana längre nedåt landet. Bland dessa visa S. Lycksele, Väs- 

terdalarnes, Arvika, Askersunds, Tjusts och Kalmar revir bättre tillgång 

än av fjolårets rapporter över 1-årig kott kunnat väntas. 

En sammanställning av uppgifterna om den 2-åriga tallkottens till- 

räcklighet för behovet inom respektive bevakningstrakter ger till resultat, 

en erforderlig mängd kott till täckande av det lokala behovet eller där- 



Tillgången på 1-årig tallkott i Sverige 
hösten 1915. 

(Ertrag an 1-Jährigen Kiefernzapfen in Schweden 

im Herbste 1915.) 

Distrikt och revir. 

Luleå distrikt. 

1. Pajala. 8. Kalix, 
2. Torneå. 9. Råneå. 
3. Tärendö. 10. Bodens. 
4- Juckasjärvi. 117. Storbackens. 
5. Gälnvare. 12. Pärlälvens. 
6. Råneträsks. 13. Jockmokks. 
Fö ngeså. 

Skellefteå distrikt. 

14. Vargiså. 19. Älvsby. 
15. Arjep uogs. 20. Piteå. 
16. Malmesjaurs. 21. Jörns. 
17. Övre lIsyske. 22. Norsjö. 
18. Arvidsjaurs. 23. Buruäsks. 

Umeå distrikt. 

24. Degerfors. 29. Stensele. 
25. Norra Lycksele. 30. Wilhelmina. 
26. Södra Lycksele. 31. Fredrika. 
27. Åsele. 32. Bjurholms. 

28. Sorsele. 33- Anundsjö. 

Mellersta Norrlands distrikt. 

34. Tåsjö. 40. Ratans. 
35. Frostvikens. 41. Hede. 
36. Östersunds. 42. Junsele. 
37. Åre. 43. Hernösands. 

38. Hallens. 44. Medelpads. 
39. Bräcke. 

GävleDala distrikt. 

45. N. Hälsinglands. 51. V. Alvdalens. 
46. V. Hälsinglands. 32. Särna. 
47. Hamra, 53- Transtrands. 
48. Gästriklands. 54. Västerdalarnas. 
49. Kopparbergs. 55. Klotens och Ma- 
50. Ö. Älvdalens. lingsbo. 

Bergslagsdistriktet. 

56. Filipstads. 62. Grönbo. 
57. Karlstads. 63. Köpings. 
58. Arvika. 64. Västerås. 
59. Kristinehamns. 65. Enköpings. 
60. Askersunds. 66. Norra Koslags. 
61. Örebro. 67- Orbyhaus. 

Östra distriktet. 

68. Stockholms. 73. Karlsby. 
69. Gripsholms. 74. Ombergs. 
70. Nyköpings. 75- Kinda. 
71. Finspångs. 76. Gottlands. 

. Gullbergs. 

Västra distriktet. 

77. Tivedens. 82. Dalslands. 
78. Granviks. 83. Hunnebergs. 
79. Vartofta. 84. Marks. 
80. Kinne. 85. Uddevalla. 
81. Slättbygds. 

Smålands distrikt. 

86. Tjusts. 91. Sunnerbo. 
87. Aspelands. 92. Värends. 
88. Fksjö. 93. Kosta. 
89. Jönköpings. 94. Ulricehamns. 
90. Västbo. 

Södra distriktet. 

95. Kalmar. 99. S. Skånes. 
95. Ölands. 100. Halmstads. 
97. Blekinge. 101. Göteborgs. 

. N. Skånes. 

Göteb 

[Vis Breen 
— Svag eller medeb br Egios 

(Geringer oder mik 
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Sammandrag, utvisande förekomsten och tillräckligheten av tall= och grankott 1915. 

Zusammenfassung tuber die Verbreitung und die Menge der Kiefern- und Fichtenzapfen. 

Distrikt och revir 

Zabell 2 2 

Luleå distrikt. 
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SKOGSTRÄDENS FRÖSÄTTNING ÅR IQ9I5. 921 

utöver skulle förefinnas inom minst 15 revir: Gällivare, Kalix, Råneå, 

Bodens, Övre Byske, Jörns, Burträsks, Åre, N. Hälsinglands, Västerda- 

larnes, Filipstads, Örebro, Gottlands, Tjusts och Jönköpings. 

De bevakningstrakter, inom vilka tallkott synes förefinnas så pass ym- 

nigt, att insamling till försäljning är möjlig, äro i år mycket få, nämli- 

gen följande; 
Luleå distrikt: Bönälvens och Pilkåns (Kalix revir), Bjuråns och Lillå- 

uddens (Råneå revir), Slättbergs (Bodens revir) samt Görjeåns (Jock- 

mocks revir); 

Skellefteå distrikt: Petikåns och Klintfors (Jörns revir) samt Västra 

Burträsk (Burträsk revir). 
Inalles alltså blott 9 stycken bevakningstrakter, alla belägna inom övre 

Norrland. 

Tallkottens beskaffenhet framgår i stort sett av tabell 3. Liksom 

under föregående året, ehuru i något ringare grad än då, betecknas kot- 

ten inom en förhållandevis avsevärd del av bevakningstrakterna vara 

outvecklad eller skadad, nämligen inom respektive 18 och 8 ”0 av dessa. 

Sämst tycks tallkotten vara inom Gävle-Dala och Mellersta Norrlands 

distrikt. 

Förekomsten av grankott, som närmare åskådliggöres av kartan a 

sid. 925, är i södra delen av landet niklig och inom återstoden av det- 

samma allraminst god, frånsett några områden i Norrland samt ett bälte 

längs södra Sveriges östkust. De allra flesta reviren inom landet ha 

tvivelsutan i år tillräckligt med grankott för det egna behovet, verkligt 

vanlottade i detta avseende tyckas huvudsakligen några fjälltrakts- och 

ostkustrevir vara, till vilka sälla sig ett fåtal mera oregelbundet be- 

lägna Norrlands- och Dalarevir. 

Kott till avsalu beräknas kunna insamlas i följande 91 bevaknings- 

trakter: 

Luleå distrikt: Bönälvens och Pilkåns (Kalix revir), Bjuråns och Lillå- 

uddens (Råneå revir) samt Görjeåns (Jockmocks revir); 

Skellefteå distrikt: Risnabbens, Övre och Nedre Lillpite (Piteå revir) 

samt Klintfors (Jörns revir); 

Umeå distrikt: Arvåns och Vindelgransele (N. Lycksele revir), Lyc- 

kans och Rämens (S. Lycksele revir), Malgomajs (Vilhelmina revir) samt 

Björna (Anundsjö revir); 

Mellersta Norrlands distrikt: Ansjö (Bräcke revir), Boda (Bispgårdens 

skolrevir) samt Ramsele (Junsele revir); 

Gävle-Dala distrikt: Arnö (N. Hälsinglands revir), Färila-Loos (V. 
Hälsinglands revir), Transtrand-Fuludalens (Transtrands revir), Lima 

(Västerdalarnes revir) samt Trekantens och Sandsjö (Klotens revir); 



Tillgången på 1-årig tallkott i Sverige 
hösten 1914. 

(Ertrag an I1-jäbrigen Kiefernzapfen in Schweden 
im Herbste 1914.) 

Distrikt och revir. 

Luleå distrikt. 

1. Pajala. 8. Kalix. 
2. Torneå. 9. Råneå. 
3. Tärendö. 10. Bodens. 
4. Jucka-järvi. 11. Storbackens. 
5. Gallivare. 12. Parlalvens. 
6. Råneträsks. 13. Jockmocks. 
7. Ängesaå. 

Skellefteå distrikt. 

14. Vargisaå. 19. Alvsby. 
15. Arjepluogs. 20. Piteå. 
16. Malmesjaurs. 21. Jörns. 
17. Övre Byske. 22. Norsjö. 
18. Arvidsjaurs. 23. Burtrasks. 

Umeå distrikt. 

24. Degerfors. 29. Stensele. 
25. N. Lycksele. 30. Vilhelmina 
26. S. Lycksele. 31. Fredrika. 
27. Åsele 32. Bjurholms. 
28. Sorsele. 33- Anundsjö. 

Mellersta Norrlands distrikt. 

34. Täåsjö. 40. Rätans. 
35. Frostvikens. 41. Hede. 
36. Östersunds. 42. Junsele. 
37- Are. 43. Härnösands. 
38. Hallens. 44. Medelpads. 
39. Bräcke. 

Gävle— Dala distrikt. 

45. N. Hälsinglands. 50. Särna. 
46. V. Halsinglands. 51. Transtrands. 
47. Gastriklands. 52. Västerdalarnas, 
48. Kopparbergs. 53. Klotens. 
49. Österdalarnas. 

Bergslagsdistriktet. 

54. Älvdals. 60. Köpings. 
55. Arvika. 61. Vasteräås. 
56. Karlstads. 62. Enköping . 
357. Askersunds. 63. N. Roslags. 
58. Örebro. 64. Örbyhus. 
59. Grönbo. 

Östra distriktet. 

65. Stockholms. 
66. Gripsholms. 
67. Nyköpings. 
68. Finspångs. 
69. Gullbergs. 

70. Karlsby. 
71. Ombergs. 
72. Kinda. 
73. Gottlanés. 

Västra distriktet. 

74. Tivedens. 
75. Granviks. 
76. Vartofta. 
77. Kinne. 
78. Slättbygds. 

79. Dalslands. 
80. Hunnebergs. 
81. Marks. 
82. Bohus. 

Smålands distrikt. 

82. Tjusts. 
84. Aspelands. 
85. Eksjö. 
86. Jönköpings. 
87. Västbo. 

Södra 

92. Kalmar. 
93. Ölands. 
94. Blekinge, 

88. Sunnerbo. 
89. Värends. 
go. Kosta. 
91. Ulricehamns. 

distriktet. 

95. N. Skånes. 
96. S. Skånes. 
97. Hallands. 

Mir 

GEN STAB. LIT 

Vndsvall åttig tillgång Ros 

mn Svag-riklig till- 
Igång hos friståern 

NN Ertrag in Beständ 

td) AO VIS gpledelmåttig rik. 

Ve 
S 

ANST. 



av ONA WRH 

Tillgång på 2-årig tallkott i 

hösten 1915. 

(Ertrag an 2-Jährigen Kiefernzapfen in Schweden 

im Herbste 1915. 

Distrikt och revir, 

Luleå distrikt. 

. Pajala. 
- Torneå. 
« Tärendö. 
- Juckasjärvi. 
. Gäluvare. 
. Råneträsks. 
. Ängeså. 

8. Kalix, 
9. Råneå. 

10. Bodens. 
11. Storbackens. 
12. Pärlälvens. 
13. Jockmokks. 

Skellefteå distrikt. 

. Vargiså. 

. Arjep uogs. 

. Malmesjaurs, 

. Övre lIsyske. 
- Arvidsjaurs. 

19. Älvsby. 
20. Piteå. 
21 

22 

3 

. Jörns. 
« Norsjö. 
. Burträsks. 

Umeå distrikt. 

. Degerfors. 
« Norra Lycksele. 
. Södra Lycksele. 

29. Stensele. 
39. Wilhelmina. 
31. Fredrika. 

. Åsele. 32. Bjurholms. 

. Sorsele. 33- Anundsjö. 

Mellersta Norrlands distrikt. 

. Tåsjö. 40. Ratans. 
- Frostvikens. 41. Hede. 
; Östersunds. 42. Junsele. 
. Åre. 43. Hernösands. 
. Häallens. 44. Medelpads. 

. Bräcke. 

Gävle— Dala distrikt. 

. N. Hälsinglands. 51. V. Älvdalens. 
46. V. Hälsinglands. 52. Särna. 
47. Hamra. 53- Transtrands. 
48. Gästriklands. 54. Västerdalarnas. 
49- Kopparbergs. 55. Klotens och Ma- 
50. Ö. Älvdalens. lingsbo. 

Bergslagsdistriktet. 

56 Filipstads. 62. Grönbo. 
57. Karlstads. 63. Köpings. 
58. Arvika. 64. Västerås. 
59. Kristinehamns. 65. Enköpings. 
60. Askersunds. 66. Norra Koslags. 
61. Örebro. 67. Örbyhus. 

Östra distriktet. 

68. Stockholms. 73. Karlsby. 
69. Gripsholms. 74. Ombergs. 
70. Nyköpings. 75- Kinda. 
71. Finspångs. 76. Gottlands. 
72- Gulibergs. 

Västra distriktet. 

77. Tivedens. 82. Dalslands. 
78. Granviks. 83. Hunnebergs. 
79. Vartofta. 84. Marks. 
80. Kinne. 85. Uddevalla. 
81. Slättbygds. 

Smålands distrikt. 

86. Tjusts. 91. Sunnerbo. 
87. Aspelands. 92. Värends. 
88. Fksjö. 93. Kosta. 
89. Jönsöpings. 94. Ulricehamns 
90. Västbo. 

Södra distriktet. 

95. Kalmar. 99. S. Skånes. 
95. Ölands. 100. Halmstads. 
97. Blekinge. 107, Göteborgs. 
938. N. Skånes. 

iSverige 
- 

I frås är 
FO AJ: men und geringer i ackhobn 7 RE Bistena 
åke >) 7 
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Bergslags distrikt: Säffle, Kils och Fryksdals (Karlstads revir), Kyrk- 

skogens, Jösse och Holmedals (Arvika revir), Vassgårda norra och södra 

(Kristinehamns revir), Karlskoga och Biunnshyttans (Örebro revir), Kö- 

pings norra och västra (Köpings revir). Norrbo och Västerås extra (Väs- 

terås revir), Lagunda häradsallmännings (Enköpings revir) samt Högsko- 

gens (Örbyhus revir); 

Tab. 3. Den 2-åriga tallkottens beskaffenhet. 

Die Beschaffenheit der 2-jährigen Kiefernzapfen. 

—!!] 

| | Kronojägarnas uppgifter om 

| | Förster-berichte iber 

tallkottens utveckling tallkottens godhet 
| die Entwicklung der Zapfen die Gite der Zapfen 

2 Ne | väl utvecklade | outvecklade friska | skadade 
Distrikt . | 

| wohlentwickelte | unentwickelte gesunde | — beschädigte 
SRA el 

Antal be-| 'Antal 'be-| Antal be- Antal be-| 
vaknings-| | vaknings-| II vaknings- | vaknings- 
trakter. 26 trakter | 2 | trakter | 2 | trakter | 4 

Anzahl d. | Anzahl d. | || Anzahl d. | Anzahl d. 
Förstereien | Förstereien| Förstereien | Förstereien 

| | | 
15570 (EE äs RER SARA EDR SALT | 46 82 10 ISM LAS NS 6 FIN 

Skellefte go Marra 39 7395 14 26.53 46 |92 AA SNINES 
[UM SAAngad: a Skr. KANE VU 41 82 9 18 42 | 87.5 6 265 
Mellersta Norrlands ......... 32 68 15 32 2 | 9255 3 las 

(Gavle Dala. oss KS 32 66,53 16 33,5] 42 87,5 6 1255 

Berg Slap s So OR RN a a 47 | 96 20 NA 49 100 oo Ule 

ÖSTASIEN ae | 36 | 89 4 | II 35 94,5/ 2 555 
NAS ENG der SE EG | 40 89 5 Ed 41 97.5 I 23: 

SMAANGSE Ao os SNS 33 91,5 3 ESS 33 94»3/ 2 555 
SLÖ RAA hö [R2SENIESS NO 2800 HEST 40 IR 

Hela landet | 375 | SIS. 35 | 18,35) 396 92 | 34 8 

Östra distriktet: Södertörns (Stockholms revir), Norrgölets (Gripsholms 

revir), Hammarskärs (Finspångs revir), Kungs-Norrby (Gullbergs revir), 

Karlsby, Degeröns och Bona (Karlsby revir) samt Mjölby (Ombergs 

revir); 

Västra distriktet: Tivedens mellersta, Tivedens södra och Sundsmar- 

kens (Tivedens revir), Perstorps och S. Vadsbo (Granviks revir), Tida- 

holms och Hökensås' häradsallmännings (Vartofta revir), Västra, Östra 

och Norra Kinne, Kållands och Furubackens (Kinne revir), Grytens, 

Ljungs och Stenseke (Slättbygds revir), N. Dals (Dalslands revir), Tol- 

torps (Hunnebergs revir), Lygnersviders, Kullings och Fritsla (Marks 

revir) samt Tanums, Tunge och Ströms (Uddevalla revir); 



Tillgång på grankott i Sverige ON 

NN OB WRR 

. Övre Isyske. 
. Arvidsjaurs. 

hösten 1915. + Sö 

(Ertrag an Fichtenzapfen in Schweden 

im Herbste 1915.) 

Distrikt och revir. 

Luleå distrikt. 

. Pajala. 8. Kalix. 
. Torneå. 9. Råneå. 
« Tärendö. 10. Bodens. 
. Juckasjärvi. 117. Storbackens. 
. Gälnvare. 12. Pärlälvens. 
Råneträsks. 13. Jockmokks. 

. Ängeså. 

Skellefteå distrikt. 

. Vargiså. 19. Älvsby. 
. Arjep uogs. 20. Piteå. 
. Malmesjaurs, 21, Jörns. 

22. Norsjö. 
23. Burträsks,. 

Umeå distrikt. 

. Degerfors. 29. Stensele. 
25. Norra Lycksele. 30. Wilhelmina. 
26. Södra Lycksele. 31. Fredrika. 
27. Åsele. 32. Bjurholms. 

28. Sorsele. 33. Anundsjö. 

Mellersta Norrlands distrikt. 

34. Tåsjö. 40. Ratans. 
35. Frostvikens. 41. Hede. 
36. Östersunds. 42. Junsele. 
37. Åre. 43. Hernösands. 
38. Hallens. 44. Medelpads. 
39. Bräcke. 

Gävle— Dala distrikt. 

45. N. Hälsinglands. 351. V. Älvdalens. 
46. V. Hälsinglands. 352. Särna. 
47. Hamra, 53. Transtrands. 
48. Gästriklands. 54- Västerdalarnas. 
49. Kopparbergs. 55. Klotens och Ma- 

so. Ö. Älvdalens. lingsbo. 

Bergslagsdistriktet. 

56 Filipstads. 62. Grönbo. 
57. Karlstads. 63. Köpings. 
58. Arvika. 64. Västerås. 
59. Kristinehamns, 65. Enköpings. 
60. Askersunds. 66. Norra Koslags. 
61. Örebro. 67- Örbyhus. 

Östra distriktet. 

68. Stockholms. 73. Karlsby. 
69. Gripsholms. 74. Ombergs. 
70. Nyköpings. 75. Kinda. 
71. Finspångs. 76. Gottlands. 
72. Gullbergs. 

Västra distriktet. 

77. Tivedens.' 82. Dalslands. 
78. Granviks. 83. Hunnebergs. 
79. Vartofta. 84. Marks. 
80. Kinne. 85. Uddevalla, 
81. Slättbygds. 

Smålands distrikt. 

86. Tjusts. 91. Sunnerbo. 
87. Aspelands. 92. Värends. 
88. kFksjö. 93. Kosta. 
89. Jönköpings. 94. Ulricehamns. 
90. Västbo. 

Södra distriktet. 

95. Kalmar. 99. S. Skånes. 
96. Ölands. 100. Halmstads. 
97. Blekinge. 101. Göteborgs. 

. N. Skånes. 

+ I 

RNA 

5 Medelmaättig- rik. Je ledning rik =E lig tillgång hos fri 

Se läendde 
D 

CORE Fe 
Svag eller medel; 

FE mätg tillgånghos 
Geringer oder mit 
telmässiger Ertrag 
bei freislehenderv 
Bäwne) 

Svag-riklig till- (ll jarshosmötaen 
de träd och sam - 
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freis LeAnn 
men UnA gering er 
Ertrag in Beständ 
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cr (Nadeliwaldgrenze, 
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Tabell 4. Grankottens beskaffenhet. 
Die Beschaffenheit der Fichtenzapfen. 

Kronojägarnas uppgifter om 

Förster-berichte iber 

grankottens utveckling grankottens godhet 

die Entwicklung der Zapfen die Giite der Zapfen 

| | 
SR | väl utvecklade | outvecklade | friska: | skadade 

Distrikt | | SH 
wohlentwickelte | unentwickelte gesunde | . beschädigte 

I — - 2 — I 

| | | 
Antal be-| Antal be-| Antal be- 'Antal be | 
| vaknings-| | vaknings-| I vaknings-] I vaknings- | 

trakter | 24 | trakter | 20 | trakter I.25 | traktefiinsonl 

| Anzahl d. | Axnzabl 4. |- — HAnzabt.dö |]; Sj Asrskian 
Förstereien| Förstereien| I Förstereien, | RSS | 

| | | | | 

T-UlER NEN SE da ker ee as a 34 TISK 11 1 25UN0EE35 | 79,5] 9 20,5 

Skellefte2$9 0 SEAN 407 1835] — 8 10: 40: PNrsk oo 
[CIA mn ER RANE SE LEE 41 85,5) 7 1455] 34 INGA 12 FR 
Meltersta Norrlands .........] 2 SYLSl20 4.255], nr s25 ns Gss 20 44,5/ 
Gävle= Däla BsBN Lot sr | 2330" 179210 1240. | 300] 125 154) 
Berg slägSt oso se SRV AAA [fe 75 14 25 Ler AREA Rö 65,5 
Ökar rt NER FS GR 4 10 16 l3ONNNeS OIL 
NET LE a bggrgg Le KY NE SE ERE SITS 26 1581) I9 42 | 
SMALaNAS4. stog sk oss kens SRS IS 30 ST NR 19 50 19 50 
DO UTAN returer | 29 | 80,53 7 19,5] 26 70,5 8 23,5 

Hela landet | 352 78 03 224] 255 59 | I/O RA 

Smålands distrikt: Ankarsrums (Tjusts revir), N. Qvill (Aspelands re- 

vir), Visingsö, Hessleby, Grenna och Vetlanda (Eksjö revir), Vernamo, 

Vrigstads och ecklesiastika skogarnas (Jönköpings revir), Bottnaryds, 

Rembs, Mårås' och Burseryds (Västbo revir), Älmhults (Sunnerbo revir), 

Helgö, Vitthults och Kårestads (Värends revir) samt Stengårdsholma 

(Kosta revir); i; 
Södra distriktet: Byrums (Ölands revir) och Höka (Halmstads revir). 

Grankottens beskaffenhet framgår närmare av tabell 4. Kotten är 

genomgående dålig, inom 22/0 av bevakningstrakterna anses den vara 

mer eller mindre outvecklad och i 41 20 skadad. Just inom de trakter, 

där kott förefinnes i rikligaste mängd, är den också mest skadad, så- 

lunda inom ej mindre än 65,s, 61, 42 och 50 0 av bevaknings'rakterna 

i respektive Bergslags, Östra, Västra och Smålands distrikt. Som orsak 

till att kotten här och där ej utvecklats, vilket i all synnerhet är fallet 

inom Mellersta Norrlands och Gävle-Dala distrikt, nämnas frost och torka. 

De egentliga skadegörelserna äter orsakas nästan genomgående av in- 

sekter, blott i ett par fall (Ängsnäs bevakningstrakt i Grönsinka skolre- 

vir och Karlstads bevakningstrakt i Karlstads revir) talas också om 

svamp. Ekorrar och korsnäbbar ha somligstädes i södra Sverige upp- 



Tillgången på björkfrö i Sverige 
hösten 1915. 

(Ertrag an Birkensamen in 

im Herbste 1915. 

Distrikt och revir. 

Luleå distrikt. 

1. Pajala. 8. Kalix, 
2. Torneå. 9. Råneå. 
3. Tärendö. 10. Bodens. 
4. Juckasjärvi. 117. Storbackens. 
5. Gällivare. 12. Pärlälvens. 
6. Råneträsks. 13. Jockmokks. 
7. Ängeså. 

Skellefteå distrikt. 

14. Vargiså. 19. Älvsby. 
15. Arjepluogs. 20. Piteå. 
16. Malmesjaurs. 21. Jörns. 
17. Övre Byske. 22. Norsjö. 
18. Arvidsjaurs. 23. Burträsks. 

Umeå distrikt. 

24. Degerfors. 29. Stensele. 
25. Norra Lycksele. 30. Wilhelmina. 
26. Södra Lycksele. 31. Fredrika. 
27. Åsele. 32. Bjurholms. 

28. Sorsele. 33. Anundsjö. 

Mellersta Norrlands distrikt. 

34. Tåsjö. 40. Rätans. 
35. Frostvikens. 41. Hede. 
36. Östersunds. 42. Junsele. 
37. Åre. 43. Hernösands. 
38. Hallens. 44. Medelpads. 
39. Bräcke. 

Gävle— Dala distrikt. 

45. N. Hälsinglands. 51. V. Älvdalens. 
46. V. Hälsinglands. 352. Särna. 
47. Hamra. 53. Transtrands. 
48. Gästriklands. 54. Västerdalarnas. 
49. Kopparbergs. 55. Klotens och Ma- 

50. O. Älvdalens. lingsbo. 

Bergslagsdistriktet. 

36. Filipstads. 62. Grönbo. 
57. Karlstads. 63. Köpings. 
358. Arvika. 64. Västerås. 
59. Kristinehamns. 65. Enköpings. 
60. Askersunds. 66. Norra Koslags. 
61. Örebro. 67. Örbyhus. 

Östra distriktet. 

68. Stockholms. 73. Karlsby. 
69. Gripsholms. 74. Ombergs. 
70. Nyköpings. 75. Kinda. 
71. Finspångs. 76. Gottlands. 
72. Gullbergs. 

Västra distriktet. 

77. Tivedens. 82. Dalslands. 
78. Granviks. 33. Hunnebergs. 
79. Vartofta. 384. Marks. 
80. Kinne. 85. Uddevalla. 
31. Slättbygds. 

Smålands distrikt. 

386. Tjusts. 917. Sunnerbo. 
387. Aspelands 92. Värends. 
88. Eksjö. 93. Kasta. 
39. Jönköpings. 94. Ulricehamns, 
90. Västbo. 

Södra distriktet. 

95. Kalmar. 99. S. Skånes. 
96. Ölands. 100. Halmstads. 
97: Blekinge. 101. Göteborgs. 
98. N. Skånes. 

60. Skogsvårdsföreningens Tidskrift 

Schweden 

1915 

fe" 
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trätt talrikt; på de förra ha i Jönköpings län t. o. m. satts skottpengar. 

Någon ovanligt tidig självklängning hos granen, sådan som i stor ut- 

sträckning förekom under de två närmaste föregående somrarna, synes 

knappast ägt rum i år; blott ett enstaka meddelande (från Kolleberga 
skolrevir) föreligger härom. 

Tillgången på ekollon i Sverige hösten 1915. 
(Ertrag an Eicheln in Schweden im Herbste 1915.) 

Distrikt och revir. 

Bergslagsdistriktet. en tillgång 

. Filipstads. 62. Grönbo. RE Ertrag) 
37. Karlstads. 63. Köpings. TT Svag eller medet 

. Arvika. 64. Västerås. EES mättg tillgång 

. Kristinehamns. 65. Enköpings. fiståande tråd. 

. Askersunds. 66. N. Roslags. fog CER 
Örebro. 67. Örbyhus. ber REG Es 

Östra distriktet. Oolm Z EL bu 

Stockholms. 73. Karlsby. [IT] Sveg ig 0 
- Gripsholms. 74. Ombergs. SNR båg 
- Nyköpings. 75. Kinda. tidigt svag till -— 
. Finspångs. 76. Gottlanés. gång i bestånden. 
. Gullbergs. fd (Geringer-reäcdv- 

Sr SA Ucker Ertrag bei 
Västra distriktet. freis i 

. Tivedens. 82. Dalslands. 

. Granviks. 82. Hunneberzgs. 

. Vartofta. 84. Marks. 

. Kinne. 85. Uddevalla. 

. Slättbygds. 

Smålands distrikt. 

. Tjusts. 91. Sunnerbo. 

. Aspelands. 92. Värends. 

. Eksjö. 93. Kosta. 

ästbo. 

Södra distriktet. 

. Kalmar. 99. S. Skånes. FT - 
. Ölands. 100. Halmstads. nga uppgifter 
Blekinge. 101. Göteborgs. [Heine Angaben) 

98. N. Skånes 

Björken. 

Detta trädslag har i stort sett under året haft en riklig fruktsättning, 

bättre än i fjol. Den förhållandevis svagaste fruktsättningen har björken 

haft i fjälltrakterna — utom i nordvästra Dalarne —, på småländska 

höglandet, Östersjööarna samt h. o. d. längs ostkusten i södra Sverige. 

Eken. 

Eken har i år burit ganska obetydligt. Såsom av kartan här ovan 

närmare framgår, har ollontillgången varit svagast i trakterna närmast 

trädslagets norra” utbredningsgräns samt på småländska höglandet, under 

det att ett svagt och något oregelbundet utbrett optimum kunnat skön- 

jas längs västkusten och på Västgötaslätten. 



SKOGSTRÄDENS FRÖSÄTTNING 020 

Detta trädslag har i år burit ymnig frukt inom så gott som hela sitt 

svenska utbredningsområde. Från en och annan plats inom södra di- 

striktet, där givetvis uppmärsamheten mer än annorstädes varit riktad 

på bokens fruktsättning, 

Tillgången på bokollon i Sverige hösten 1915. 
(Ertrag an Bucheckern in Schweden im Herbste 1915.) 

Distrikt och revir. 

påpekas dock, att bokollonen i år äro tämli- 

gen små och att en stor del av nötrerna äro kärnlösa. Några starka 

frostnätter i början av maj samt en åtminstone i Skåne rätt kännbar 

torkperiod senare på sommaren anses bära den huvudsakliga skulden 

till detta förhållande. 

Övriga lövträd. 

Om gråalen ha uppgifter lämnats från 8 bevakningstrakter. Från 

Neder-Torneå, Korpilombolo och Lahnajoki (Torneå revir) samt Rohtli- 

dens (Jörns revir), bevakningstrakter inberättas medelmåttig och från 

Näsets (Jörns revir), Fors', Bispgårdens och Boda (Bispgårdens skolrevir) 

bevakningstrakter riklig fruktsättning samt friskt och välutvecklat frö. 

De till ett 30-tal uppgående rapporterna om klibbalen angiva i regel 

Bergslagsdistriktet. Svag ällgäng Ae 

. Filipstads. 62. Grönbo. serie träd 

. Karlstads. 63. Köpings. f SToOReR a 

. Arvika. 64. Västerås. FREE ES 

. Kristinebamns. 65. Enköpings. Flags « 
- Askersunds. 66. Norra Roslags. 
Örebro. 67. Örbyhus. 

Östra distriktet. 

- Stockholms. 73. Karlsby. 
- Gripsholms. 74. Ombergs. 
- Nyköpings, 75. Kinda. 
. Finspångs. 76. Gottlands. 
. Gullbergs. 

Västra distriktet. 

. Tivedens. 82. Dalslands. 
. Granviks. 83. Hunnebergs. 
. Vartofta. 84. Marks. 
. Kinne. 85. Uddevalla. 
. Slättbygds. 

Smålands distrikt. 

. Tjusts. 91. Sunnerbo. 
. Aspelands. 92. Värends. 
. Eksjö. 93. Kosta. RR 
5; ERA 4 Ulricehamns SAD 
. Västbo. : 

eli äng hos 
Södra distriktet. | fer träd 

. Kalmar. 99. S. Skånes. SS" ochi bestånd. 
Ölands. 100. Halmstads. LR (2 STEEN 

. Blekinge. 101. Göteborgss AAA en pp FA ; 2 Å 
N. S / a uppgifter Nee [Heine Angaben 
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medelmåttig (17 fall), undantagsvis riklig (35 fall) blomning och frösätt- 

ning. Svag fröbildning synes också somligstädes (7 fall) ha förekom- 

mit, nämligen inom Köpings västra bevakningstrakt (Köpings revir) och 

Ulleråkers (Enköpings revir), Selebo häradsallmännings (Gripsholms revir), 

Grenna (Eksjö revir), Handbörds (Kalmar revir), Ekeröds (Södra Skånes 
revir) och Halmstads (Halmstads revir) bevakningstrakter. 

Om annboken föreligga 5 rapporter från Bäckaskogs (Blekinge re- 

virl, Kolleberga (Norra Skånes revir), Skarhults och Ekeröds (Södra 

Skånes revir) sam Höka (Halmstads revir) bevakningstrakter, från vilka 

samtliga platser rapporteras riklig fruktsättning hos trädslaget ifråga. 

Almen omtalas i 26 rapporter. Fruktsättningen angives i det allde- 

les övervägande antalet fall såsom riklig (15 st.) eller åtminstone medel- 

måttig (6 st). Blott från Åkers (Gripsholms revir) och Ekeröds (Södra 

Skånes revir) bevakningstrakter uppgives den ha varit svag. Rappor- 

terna från Ström (Uddevalla revir), Bjäre (Norra Skånes revir) och Höka 

(Halmstads revir) precisera sina uppgifter sålunda, att blomningen väl 

varit riklig, men att den ej resulterat i någon duglig frukt, varpå till- 

gången vore alls ingen. 

Om asken föreligga rapporter från 22 bevakningstrakter. Även här 

har blomning och fruktsättning oftast (14 fall) varit riklig till medelmåt- 

tig. Som svag eller helt felslagen betecknas askens fruktsättning inom 

Köpings västra (Köpings revir), Hedmossens (Gripsholms revir), Ycke 

(Kinda revir), Grenna (Eksjö revir), Byrums (Ölands revir), Ekeröds 
(Södra Skånes revir), Halmstads och Höka (Halmstads revir) bevak- 

ningstrakter. 

Linden nämnes också i 22 rapporter. Den har nästan överallt burit 

riklig frukt; blott från Varbergs (Göteborgs revir), Helgö (Värends re- 

vir) och Höka (Halmstads revir) bevakningstrakter inberättas blott me- 

delmåttig fruktsättning samt från Byrums (Ölands revir) och Halmstads 

(Halmstads revir) bevakningstrakter svag sådan. Kronojägaren i Bjäre 

(Norra Skånes revir) bevakningstrakt betecknar väl fruktsättningen som 

riklig, men anger tillika att lindfrukterna äro outvecklade. 

Även lönnen, varom 35 uppgifter föreligga, har visat en nästan ge- 

nomgående riklig (22 fall), eller åtminstone medelmåttig (11 fall) frukt- 

sättning, den senare graden huvudsakligen i Södra diswiktet. Från 

detta föreligga också tvenne rapporter om svag fruktsättning hos lön- 

nen, nämligen i Bäckskogs (Blekinge revir) och Höka (Halmstads revir) 

bevakningar. 

Såväl oxeln som rönnen, om vilka respektive 31 och 13 uppgifter 

ingått, ha burit synnerligen ymnig frukt. Endast beträffande det först- 

nämnda trädslagets fruktsättning föreligga — också här från sydligaste 
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Sverige — ett fåtal mera moderata uppgifter, däribland en från Dalby 

(Södra Skånes revir) bevakningstrakt, varest oxelns fruktsättning blott 

betecknas såsom svag. 
Slutligen ha också häggen och hasseln haft en rik fruktskörd under 

året. Hasselnötterna äro dock i allmänhet ganska små och förhållande- 

vis många av kärnorna förkrympta. 

Inplanterade främmande barrträd. 

Den europeiska lärken, varom 16 meddelanden föreligga, visar en 

ojämn och mestadels svag kottsättning. Inom Norra Ulleråkers (Enkö- 

pings revir), Åkers, Ribbingelunds, Selebo häradsallmännings (Grips- 

holms revir), Habo (Vartofta revir), Kållands (Kinne revir) samt Nord- 

åsens och Stenseke (Slättbygds revir) bevakningstrakter har den sålunda 

varit svag eller ingen, inom Neder-Torneål(?) (Torneå revir), Södertörns 

(Stockholms revir), Selebo (Gripsholms revir), Ombergs (Ombergs revir) 
och Västra Kinne (Kinne revir) däremot medelmåttig och inom Vedens 

(Marks revir) och Visingsö (Eksjö revir) bevakningstrakter t. o. m. riklig. 

Även de 9 rapporterna rörande den sibiriska lärken tyckas angiva 

en stor lokal oregelbundenhet. Från Vistå (Älvsby revir), Köpings 

västra (Köpings revir), Åkers (Gripsholms revir), Handbörds (Kalmar 

revir) och Halmstads (Halmstads revir) bevakningstrakter berättas ingen 

eller svag kottsättning, från Neder-Torneå (Torneå revir), Bremö (Medel- 

pads revir) och Ombergs (Ombergs revir) bevakningstrakter medelmåttig 

och från Fryksdals (Karlstads revir) bevakningstrakt riklig kottsättning. 

Samma är förhållandet beträffande den europeiska silfvergranen, 

vilken från 5 olika platser i södra Sverige berättas ha burit svag eller 

medelmåttig kottskörd, men på Omberg och Visingsö riklig sådan. 

Vitgranen och bergtallen ha på de halländska flygsandsfälten burit 

ymnig kott. 

En sammanställning dels över fröförbrukningen under år 1914 — 

utförd med stöd av samma källor och enligt samma grunder, som när- 

mare angivas i föregående års frörapport — dels över de kvantiteter tall- 

och granfrö, som f. n. inneligga hos skogsvårdsstyrelserna och statens 

klänganstalter, ger följande resultat. 

Fröförbrukningen undér år 1914 gestaltade sig sålunda: 

Svea- och Götaland. 

SLLITAE TIA AES KO DAT vs a pel an 80 pga een RS SANS SNS adl oe I ed SRA 
Privata skogar, kultiverade genom skogsvårdsstyrelser- 

näs försorg eller med deras vetskap,.............«...«. 3,627 > » 1,447 >» > 

2,403 kg. tallfrö, 2,056 kg. granfrö 

Summa 11,030 kg. tallfrö, 9,503 kg. granfrö 
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' 
Dalarne, södra och mellersta Norrland, 

VATTNA NA SSKOD AR vo oupe ss ölas re NsEE a sale saa oas Nerd olelNes 678 kg. tallfrö, 131 kg. granfrö 
Privata skogar, kultiverade genom skogsvårdsstyrelser- 

nas försorg eller med deras vetskap................=-- 3,809 > » 856  » » 

Summa 4,487 kg. tallfrö, 987 kg. granfrö 

Väster- och Norrbotten. 

ATmäanna SKODA Sotboctbon der ert boer bären NINE 661 -kg. tallfrö, 19 kg. granfrö 
Privata skogar, kultiverade med skogsingenjörernas 

VELSKAP I ovie stl ebb se ng RR SN RIKA AA MAS SYNS Tre. 1XO01Trp 4 

Summa 771 kg. tallfrö, 19 kg. granfrö 
Summa summarum 16,288 kg. tallfrö, 10,509 kg. granfrö 

I statens och skogsvårdsstyrelsernas klänganstalter inneligga för när- 

varande, d. v. s. före innevarande klängningsperiods egentliga början, 

följande fröförråd: 

Svea- och Götaland, 

Statens klänganstalt vid Finnerödja ..ssmnsssssssssssre ss 2,782 kg. tallfrö, o kg. granfrö 
SKOPgSVARdSSbynelSenDa br sa dsd Vad vb cr rånar sr ENAR (oy. bh fa Aa 10,180 > D 

Summa 13,199 kg. tallfrö, 10,180 kg. granfrö 

Dalarne, södra och mellersta Norrland. 

Statens klänganstalt vid Bispgården ..,...............,«.. 2,485 kg. tallfrö, o kg. granfrö 
SKOPSVALASStyrelS Ern ART 0 002 ds rok ltr SENS Rd. LIG NE AS I6,202 > > 4:340077 » 

Summa 17,687 kg. tallfrö, 4,349 kg. granfrö 

Väster- och Norrbotten. 

Statensöklanganustaltiyid iTalllASkoosskt brits mvg 1,597 kg. tallfrö, Oo kg. granfrö 

Summa summarum 32,433 kg. tallfrö, 14,529 kg. granfrö 

Även om man blott räknar med minimital, synes det vara visst, att 

vi f. n. inneligga med allraminst 2 års utsädesmängd av tallfrö och ENG 

års av granfrö. Vad Norrland angår, äro förråden av tallfrö synnerligen 

stora, även om behörig hänsyn tages till, att fröförbrukningen därstä- 

des, och kanske mest på statsskogarne, är stadd i hastig tillväxt. 

Då grankotten i höst är synnerligen starkt infekterad av insektlarver, 

som även efter kottens insamling fortsätta sitt dolda förstörelsearbete, 

är en skyndsam insamling och klängning att tillråda. 

Som granen både 1913 och 1915 haft två, tätt på varandra följande 

kottår, och tallen i år visat en övervägande svag kottanläggning, torde 

man knappast taga miste därom, att vi till nästa år ha att vänta endast 

en helt svag kottillgång hos båda dessa trädslag. 

1 Uppgift saknas från Västmanlands län. 
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LITTERATUR. 

A;: WAHLGREN: Skogsskötsel. Handledning vid uppdragande, vård och 
föryngring av skog. Stockholm 1914. P. A. Norstedt & Söners för- 
lag: 728 sid:, 308 fig. 1 texten. , Pris häftad 15 kr,, inbunden 17 kr. 

Den svenska skogsskötselsläran — detta viktiga ämne för det svenska skogs- 
bruket —- har hittills saknat en verkligt stor modern handbok. De äldre 
handböcker, vi haft, ha varit mycket litet omfattande. TJ. O. AF STRÖM — 
skogsinstitutets grundläggare — utgav sin första handbok »Förslag till en för- 
bättrad skogshushållning i Sverige» anonymt år 1822.1 Den omfattade 158 
sid. i litet format. Nya upplagor av detta arbete utkom sedan under titeln 
»Handbok för skogshushållare», 2:dra uppl. 1830 (321 sid.), 3:dje uppl. 1837, 
4:de upplagan 1846 (302 sid.). — Sedan må erinras om C. L. OBBARIUS: 
Lärobok i Skogs-Vetenskapen av. år 1845, vilken utgavs i 4 delar om till- 
sammans 1,243 Sidor. De två första delarna omfattade själva skogsskötseln. 
År 1868 utkom C. A. F. BJÖRKMAN's Handbok i skogsskötsel, andra uppla- 

gan 1877 (312 sid.). Kort härefter utgav C. G. HOLMERZ år 1879 sin » Väg- 
ledning i skogshushållning», varav andra upplagan utkom 1894. Denna bok var 
mycket knapphändig (184 sid.) men användes ändå länge som lärobok 
t. o. m. vid skogsinstitutet. — J. O. AF ZELLEÉNS intressanta bok » Vård av en- 
skildes skogar» var ej avsedd som handbok vwvid själva skogsundervisningen. 
I ämnet skogsteknologi hade WILH. EKMAN år 1908 utgivit en större mo-- 
dern lärobok, men behovet av en större handbok i skogsskötsel blev med 
åren allt större. 

Därför hälsades med allmän tillfredsställelse inom skogsmannakretsar det ryk- 

tet, att direktören för skogsinstitutet A. WAHLGREN ämnade utgiva sina omfat- 
tande föreläsningar som en handbok. År 1914 utkom så detta stora och fullstän- 
diga arbete i skogsskötsel — ej häftesvis, som ofta brukar vara fallet med sådana 
större verk — utan på en gång i en samlad volym på över 700 sidor. Att 
denna handbok ej tidigare blivit recenserad i Skogsvårdsföreningens tidskrift 

beror uteslutande därpå, att den ansetts värd ett ingående och vidlyftigt om- 
nämnande, vartill tid och utrymme ej förut lämnat tillfälle. 

Handboken framträder med en vårdad utstyrsel och är försedd med ett syn- 
nerligen omsorgsfullt valt bildmaterial (308 fig.) av i allmänhet mycket god 

beskaffenhet. Den är även värd allt lovord för sin fullständighet och det 
gedigna intryck den giver. Författaren har synbarligen strävat efter att göra 
sin framställning så objektiv som möjligt. Kanske förf. t. o. m. ibland skat- 
tat för mycket åt objektiviteten och därigenom undvikit bestämda uttalanden 
i frågor, som äro tämligen vissa. Å andra sidan måste erkännas, att vår kun- 
skap i många delar av ett sådant ämne som skogsskötseln ännu är så ytlig, 

! Under 1700-talet hade några smärre läroskrifter i skogsbruk utgivits av olika författare. 
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att framställningen ej kan bli så tvärsäker, som kanske mången elev skulle 
önska sig av en lärobok. 

Förutom en kort inledning är det stora verket uppdelat i trenne huvudde- 
lar: en förberedande, en allmän och en speciell. Denna indelningsgrund ger 
anledning till en del mindre upprepningar, och man finner ej heller allt om 
en sak samlat på ett och samma ställe. Detta är emellertid en olägenhet, 
som dock synes uppvägas av den praktiska fördelen, att upprepningar ej böra 
ifrågakomma under de skilda trädslagen 1 den speciella delen. Förut ut- 
gifna handböcker ha sökt komma ifrån en dylik olägenhet genom att på det 
först omnämnda trädslaget upptaga en ingående beskrivning av t. ex. olika 
skogsodlingsmetoder m. m. Den av WAHLGREN valda inledningsgrunden är 
bättre. 

Recensenten har erfarit, att manuskriptet till handboken från början omfat- 
tade omkring 300 trycksidor mer än som blivit utgivna. På grund av fram- 
ställning från förläggaren och för att nedbringa bokens pris ansågs det nöd- 
vändigt att avkorta manuskriptet. Detta förhållande, som förklarar en och 
annan ojämnhet i boken, är likväl livligt att beklaga, då en dylik handbok ej 
kan vara nog fullständig. Den verkställda förkortningen synes emellertid rec. 
helst bort gå ut över vissa delar av den förberedande delen och särskilt 
kapitlet om markbeskaffenhetens betydelse för skogsväxten, vilket kapitel kun- 
nat bortfalla. I dess nuvarande form ger det nämligen ej den praktiska skogs- 
vårdaren, vad han behöver veta härom, på samma gång som det, enligt vad 
recensenten erfarit från kompetent håll, innehåller åtskilliga smärre felaktig- 
heter av den beskaffenhet, att de ej bort förekomma 1 en handbok, som i öv- 
rigt kan prisas för sin synnerligen gedigna karaktär. Som recensenten emel- 
lertid ej anser sig fullt kompetent att bedöma detta första kapitel, vill han i 
stället helt övergå till det följande, som ägnas åt skogsbeståndet. Här be- 
handlas allmänna förutsättningar för beståndsbildningen, naturbeståndens upp- 

komst och utveckling samt beståndstillståndet och dess analysering, såsom ål- 
der, tillväxtförhållanden, slutenhet och beståndets sammansättning. Rörande 
skogsbeståndet lämnas 1 allmänhet goda definitioner på gängse facktermer, 
därvid ofta nya synpunkter framkommit. Sålunda karakteriseras beståndet så- 
som »ett större antal träd eller trädplantor, som växa tillsammans och bilda 
ett från omgivningarna till beskaffenhet avvikande enhetligt skogssamhälle». 

Trädslagens större eller mindre förmåga och benägenhet att av naturen bilda 
bestånd indelar förf. i trenne grupper: 

r) Sådana, som bilda större, sammanhängande bestånd och därför kunna 
kallas härskande, vartill räknas tall. gran, (björk) och bok; 

2) sådana, som väl bilda bestånd, men vanligen icke av större utsträck- 
ning, vartill höra ek, al, gråal, asp och ask och 

3) sådana som endast förekomma gruppvis eller enstaka, såsom alm, lönn, 
lind, avenbok m. fl. 

I stället för att kalla den första gruppen »härskande trädslag» hade det 
kanske varit bättre att taga upp HaucH och ÖPPERMANN'S terminologi »de 
stora arealernas trädslag»; härigenom undgås förväxling mellan »härskande 
trädslag» och »härskande träd». | 

I samma kapitel gives en kort karakteristik av olika skogssamhällen, vilka 
förf. . efter den -Lundströmska terminologien uppdelar i trenne grupper: ur- 
sprungliga, - härledda och : tillbakagående. Även efter Lundström har förf. 
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upptagit det vilseledande uttrycket »mossig» skog sasom »mossig barrbland- 
skog» »mossig granskog» i stället för den av lektorn vid skogsinstitutet ALB. 
NILSSON använda »mossrik granskog», vilket uttryck redan har tradition vid 
skogsinstitutet. I detta kapitel ingår också en kort redogörelse för tillväxt- 
förhållanden. Genom grafiska framställningar gives en god bild av höjd-, 
grovleks-, massa- och värdetillväxten, men texten är väl koncentrerad för att 

vara undervisande för den, som ej förut känner dessa förhållanden. Några 
belysande exempel hade här varit välkomna, men de torde ha uteblivit på 
grund av utrymmesbrist. Vid förklaringen till fig. 17 bör kanske påpekas ett 
litet förbiseende; det står av >»A. och J. MATTSON förbättrade tillväxtborren», 

men å bilden är utdragaren av den äldre typen och ej den av J. MATTSON 
i marknaden förda nya modellen. 

I kapitlet »Slutenhet» giver förf. en mycket fullständig beskrivning på de olika 
vägar, varigenom beståndens slutenhet kan bedömas, jämte beteckning på de- 

samma. Sålunda kan man utgå ifrån huvudbeståndets »kronförhållande» el- 
ler den levande kronans längd i förhållande till hela trädets höjd — en ter- 
minologi, som hämtats från danskan, och som säkerligen för första gången 
ingår i den svenska skogslitteraturen — från bestånds- och stamgrundyta per 
hektar, från trädantalet per hektar, beståndsmedelstammens ståndyta, ljustill- 
förseln och markvegetationens beskaffenhet. Samtidigt omtalas, att slutenheten 
betecknas med siffrorna 1—o0,r och eventuellt för överslutna bestånd r1,r och 

r,t etc., men vilken av de ovan nämnda utgångspunkterna, man skall an- 
vända för enhetligt genomförande av beteckningen, får man ej veta. Häref- 
ter redogöres för de förhållanden, som inverka på slutenheten, samt slutenhe- 
tens betydelse i olika hänseenden. 

I kapitlet om beståndets sammansättning behandlas först de olika träd- 
klasserna, varmed förf. menar »träd, sammanförda i grupper efter dimension 
eller andra gemensamma egenskaper». Enligt recensentens mening hade det 
här varit bättre att från början skilja på stamklasser, där dimensionen ärin- 
delningsgrunden, och trädklasser, där andra indelningsgrunder användas. Detta 
blir en klarare terminologi, när nu »trädklasserna» alltmera börja tillvinna sig 
intresse. Bland dessa behandlar förf. i den förberedande delen endast de 
s. k. Krafft'ska trädklasserna. Förf. har synbarligen stark förkärlek för detta 
system, som likväl ej vunnit någon vidare burskap eller kunnat användas vid 

skogsförsöksanstalterna. 

En intressant skildring giver förf, av bestandens sammansättning av olika 
trädslag. Här anför förf. bl. a. RAMANN'S undersökningar, enligt vilka t. ex. 
tall och gran synas upptaga vissa näringsämnen ur marken vid olika tidpunk- 
ter. Härigenom skulle således inom blandbestånden motverkas den närings- 
konkurrens, som man annars antagit vara för handen. Som RAMANNS under- 
sökningar endast gälla smärre plantor, så kanske man ännu ej får generali- 
sera hans försök, men å andra sidan är det av stort värde, att denna syn- 

punkt nu framhållits. Den kan motväga den starka fruktan för näringskonkur- 
rens, som man ofta får höra, och som föranlett mången intresserad skogsman 
att »utrota» granarna kring tallarna. — Till sist framhåller förf. här de blan- 
dade beståndens överlägsenhet. Att de dock skulle, som förf. säger, ofta lämna 
en större virkesmassa än de rena, ville man gärna sätta ett frågetecken för. 
Av SCHWAPPACH utförda undersökningar, publicerade efter sedan denna hand- 
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bok utkom, peka emellertid på, att så verkligen är förhållandet, men dock 
endast hos äldre bestånd. 

Medan den förberedande delen omfattar inalles 66 sidor, upptager bokens 
allmänna del ej mindre än 328 sidor. Här behandlas dels »ren skogs- 
skötsel», dels hagmarksskötsel och dels slutligen skyddskogsskötseln. I den 
rena skogsskötseln skiljer förf. på högskogsskötsel, skottskogsskötsel (ny god 
terminologi) och medelskogsskötsel. 

Åt uppdragande av skogsbestånd genom kultur ägnas 45 sidor. Detta är 
ett av handbokans mest fullständiga kapitel. Här liksom i boken för övrigt 
finna vi termen »skogskultur» använd i stället för »skogsodling.> Det först- 
nämnda uttrycket användes ju också mycket inom fackmannakretsar; lekman- 
nen står däremot spörjande inför den terminologin och vill snarare med ut- 
trycket »skogskultur» förbinda all skogsvård över huvud taget, vilket ju språk- 
ligt sett förefaller rimligare. — Förf. skildrar i detta kapitel förutsättningarna 
för erhållande av ett gott frö. Härvid behandlas trädens frösättning och 
därpå inverkande faktorer samt ärflighetens betydelse för fröets användbarhet. 
När förf. å sid. 74 skildrar de av recensenten utförda proveniensförsöken vid 
Ollestad i Västergötland, gör han sig skyldig till ett litet förbiseende, då han 
säger, att de norrländska plantorna äro mera gulaktiga. Jag har emellertid 
tydligt framhållit, att det är om vintern, som denna skillnad framträder mel- 
lan norrländska och sydsvenska tallplantor; ett förhållande som även iakttagits 
1 Schweiz och är av det intresse, att det väl bort omtalas. — Förf. nämner, 

att man genom ganska stränga lagbestämmelser sökt hindra import från ut- 
landet av tall- och granfrö. Här hade varit plats att omtala, vilka dessa be- 
stämmelser äro, så att t. ex. färgningen av utländskt skogsfrö mera ingått i 
allmänna medvetandet än hittills. 

Särskilda kapitel ägnas åt fröets insamling och klängning. Tyvärr saknar 
man här bilder från såväl sollavar som från fröklängningsanstalter. Som 
exempel på särskild god fröklängningsanstalt omnämnes den av jägmästare 
BERGVALL vid Frövi konstruerade anstalten. Utan att alls vilja förringa den- 
samma, kan dock ej recensenten undgå att förvåna sig över, att de nybyggda 
klängstugorna efter det utmärkta systemet DYBECK-TENGELIN ej blivit om- 
nämnda. Sådana fullt moderna finnas ju i Västerås, Mora och nu sist i 
Sollefteå. — De olika trädslagens frövikt angives per 100 frö i stället för 
det brukliga 1000-frövikten, vilken borde vara lättare att minnas. Förf. sä- 
ger vidare, att vid fröanalyser utväljas 100—200 frön, men förordningen om 
fröanalys föreskriver, att av varje prov skall tagas 600 frön. Den JAKOB- 
SENSKA groningsapparaten är missvisande skildrad, då förf. säger, att det hela 
täckes av en glasklocka; det är ju varje fröprov som täckes av en liten klocka, 

och i samma apparat finnas således många klockor. Det hade också varit 

önskvärt om HaacKs enkla och billiga groningsapparat hade omtalats i stäl- 
let för de nu ur bruk komna, som bära NOoBBES och STAINERS namn. Vid 

fröanalysering bör, som förf. framhåller, ej medräknas icke normala groddar. 
Givetvis hade några bilder efter HaacK av icke normala groddar haft större 

praktisk nytta än de i övrigt intressanta bilderna från groningsresultat i olika 
färgade ljusstrålar. Förf. rekommenderar fröets stöpning i vatten under ett 
dygn, men tallfröet får, som bekant, endast stöpas under ett halvt dygn för 
att gro bäst. 

Vidare ägnas särskilda kapitel åt fröets grobädd och betäckning, åt sånings- 
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tiden (bland träd som släppa sina frön tidigt, såsom silvergran och vitgran, 
kunde även omnämnts bergtallen, vilken i regel släpper sina frön om hösten), 
åt frömängden vid sådd, varefter följer en mycket fullständig utredning om 
såddens eller planteringens företräden under olika förhållanden. -— Såddme- 
toderna behandlas ingående, och de flesta såddredskap beskrivas. Beträffande 
såddflaskan »Vänd» begår förf. ett misstag, då han säger, att frömängden i 
någon mån regleras genom att flytta skeden mer eller mindre framåt. Så 
är ej förhållandet; skeden är till för att sprida fröet vid utsåningen, men 
själva regleringen av frömängden sker genom att utvidga eller minska de 
båda hålen på bägge sidor om skiljeväggen. Markberedningsredskapen ha 
på senaste tid mycket utvecklats. Bland dem som funnos i marknaden, in- 
nan handboken utkom, saknas HAuUGEN's harv. 

Ett vidlyftigt och fullständigt kapitel ägnas åt plantskolornas anläggning, 
och här ha sammanförts många uppgifter, som förut ej förekommit i den 
svenska skogslitteraturen. Detsamma gäller kapitlet om gödsling i plantsko- 
lorna. 

Efter att hava behandlat frö- och plantsängarnas skyddande, plantornas 
upptagande och transport m, m. samt planteringstiden och förbandet, övergår 
förf. till en ingående skildring av planteringsmetoderna. Dessa åskådliggöras 
genom liknande skematiska teckningar, som tidigare använts av J. O. AF ZEL- 
LÉN och recensenten, ehuru förf. med sin stora teckningstalang åstadkommit 
mycket mera tilltalande bilder, än man varit van att förr finna i skogs- 
litteraturen, 

Den allmänna delens nästa huvudkapitel ägnas beståndsvården. Detta ut- 
gör bokens tyngdpunkt och utan tvivel ett av handbokens bäst skrivna och gedig- 
naste kapitel. Rörande gallringen behandlas först olika trädklassindelnin- 
gar, såsom KRAFTS, HECH'S, de tyska skogsförsöksanstalternas, SCHOTTES be- 
teckningssystem samt det s. k. danska systemet. Förf. går därefter över att 
behandla gallringens styrka och användbara uttryck därför. Mycket riktigt 
anmärker förf. mot skogsförsöksanstaltens program, att gallringens styrka helt 
och hållet är beroende av den större eller mindre tillgången på de trädklas- 
ser, som principmässigt böra borttagas vid varje gallringsgrad. I den mån er- 
farenhet vunnits om, huru dessa olika gallringsgrader vid upprepade gallringar 
utfalla, komma dock givetvis dessa gallringsstyrkor att också uttryckas i pro- 
centsatser. Förf. har emellertid på grund av provgallringar i tall- och gran- 
bestånd, när det gällt något så när likformiga gallringar med användande av 
företrädesvis krongallring med c:a s5-åriga intervaller, bestämt sig för följande 
styrkegrader, nämligen 5—i10 för svag, 11—15 & för medelstark och 16— 
25 & för stark gallring. Förf. framhåller emellertid, att om bestånden äro 
ojämna och försedda med ett större antal spärrvuxna vargar, kan första gall- 
ringen behöva drabba ända till 35 & av virkesmassan. Det gamla spörsmå- 
let, huruvida större virkesmassor kan erhållas under en omloppstid med star- 
kare gallring eller ej, besvarar författaren på så sätt, att enligt vad som hit- 
tills härom framkommit i litteraturen synes man vara berättigad till den slut- 
sats, att under eljes lika förhållanden virkesproduktionens storlek är ungefär 
densamma, vare sig man gallrat beståndet något svagare eller något starkare. 
Det av professor Max KUNZE år 1913 utgivna lilla häftet: Untersuchungen 
uber den Einfluss verschiedener Durchforstungsgrade auf den Wachtumsgang 
eines Kiefernbestandes (Mitt. aus der. K. Sächsischen forstlichen Versuchsan- 
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stalt zu Tharandt. Band. 1: H. 2) uppvisar emellertid ett slående exempel på, 
huru i en försöksserie av tall med rensningsgallring (grad A), svag låggall- 
ring (grad B) och stark låggallring (grad C) produktionen intill '70-årsåldern 
visat sig vara resp. 430, 408 och 490 kbm' Derbholz eller 538, 57 1 och 660 
kbm. totalmassa. Från ekonomisk synpunkt äro ju däremot numera alla ense 
om de starka gallringarnas företräden, och förf. visar sig vara stark vän av 
dessa. Vid en kritisk jämförelse mellan olika gallringsprinciper ställer sig 
förf. avvisande mot BorRGGREVES blädningsgallring, men rekommenderar kron- 

gallringsmetoden före låggallringen, och han är så kraftig anhängare av de 
starka gallringarna att han för granskog t. o. m. ställer sig tämligen sympatisk till 
den s. k. WORLiKERgallringen, enligt vilken bestånden i ungdomen skola gallras ti- 
digt och starkt, för att träden skola kunna tillgodogöra sig den starka till- 
växten 1 ungdomsåren. — Beträffande terminologien använder förf. endast 
ordet gallring, och det är sålunda glädjande att finna det olämpliga uttrycket 
hjälpgallring utgallrat ur den svenska skogsterminologien. Förmodligen är det 
endast av förbiseende, som ordet »hjälpgallring» nämnes på åtskilliga ställen 
1 kapitlet om ljushuggning. Efter att ha ägnat nödig uppmärksamhet åt upp- 
kvistningen, beskriver författaren rensningshuggningen och beredningshuggnin- 
gen. I sistnämnda kapitel gör förf. ett särskilt uttalande av skogspolitiskt in- 
tresse om avverkningen av de s. k. oväxtliga norrlandsskogarna. Förf. re- 
kommenderar deras hastiga realiserande under den förutsättning, att effektiva 
atgärder verkligen vidtagas för att skaffa ny skog i den förutvarandes ställe. 

Nästa huvudkapitel behandlar på omkring 50 sidor Avverkning och skogs- 
föryngring, varunder de särskilda skogsbrukssätten få sin karakteristik. Man 
finner härav, att förf. är en klar anhängare av trakthyggesbruket, även om 
han objektivt nog framhåller fördelarna med vissa former av blädningsbruket. 
Däremot torde förf. ej kunna komma ifrån den anmärkningen, att den av 
WALLMO lancerade blädningsformen blivit väl så styvmoderligt behandlad. I 

Övrigt gives en god inblick (metodiskt sett) i såväl luckhuggningen som den 
Wagnerska kantblädningen genom tvenne belysande skematiska framställnin- 
gar. Den Wagnerska kantblädningen, som redan gjort ett verkligt segertåg 

genom hela Europa, är också alltför knapphändigt behandlad. Att författaren 
uppfört den s. k. timmerblädningen som ett särskilt skogsbrukssätt är verk- 
ligen att ge alltför stor ära åt denna olämpliga avverkningsmetod, som blott 
behöft helt kort omnämnas under plockblädningen. 

I skilda kapitel behandlas skottskogsskötseln, som uppdelats i lågskogsskötsel 
och toppnings- och hamlingsskötsel, samt medelskogsskötseln, vilka avdelningar 
här helt förbigås, då de ha föga praktisk-ekonomisk betydelse. Förf. behandlar 
så hagmarksskötseln och skyddsskogsskötseln. <Fjällskogarna, som omfatta så 
högst betydande areal av vårt land, äro härvid bra ofullständigt och knapp- 
händigt behandlade. Vida större utrymme har lämnats åt de numera eko- 
nomiskt så betydelselösa flygsandsfälten med sin ringa areal. Däremot är det 
av intresse att ett särskilt kapitel ägnats skötseln av kustskogsmarkerna, vartill 
förf. räknar ljunghedar, hällmarker och skärgårdarnas klippformationer. 

Förf. omnämner ej, att ljunghedar finnas i Malmöhus län, där de dock in- 
taga en rätt stor areal. — Vid redogörelse för huru ljunghedarna skola skogs- 
odlas föreslår förf. efter danskt mönster läplanteringar av Dbergtall. Jag kan 
ej dela förf:s mening härom. Vindstyrkan är vid vår västkust ej alls så kraf- 
tig: som 1 Jylland, och den: brutna terrängen hos oss gör läbältenas nytta 
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mycket tvivelaktig. Det är blott ett litet område här och var på ljunghe- 
darna, själva det mot havet vettande krönet, där planteringarna nämnvärt lida 
av vinden; dock tydligen tallen mer än granen. Vidare rekommenderar förf., 
att kulturerna av tall och gran inblandas med bergtall, som enl. förf. synes 
vara nyttig som kvävesamlare. Något bärande skäl för att bergtallen skulle 
vara kvävesamlare och exempelvis vanliga tallen ej vara det, har ej förebragts. 
Förresten visar erfarenheten, att granplanteringarna alltid gå bättre till, om de 
blandas med tall eller om spridda träd av andra trädslag som björk, rönn 
etc. funnits på platsen förut. En uppblandning av granplanteringar med 
vanlig tall bör därför livligt rekommenderas, även om gallringen måste ske 
tidigt och påpassligt, för att granarna skola utveckla sig väl och tämligen fort. 
Bergtallen, som lämnar föga nyttigt eller avsättningsbart virke, skola vi i all- 

mänhet be att få vara förskonad ifrån. 

Det sista kapitlet i den allmänna delen ägnas åt skogseldarna och ätgär- 
derna för deras bekämpande. Förf. säger, att blixten någon gång kan antända 
skogen. Detta är dock ej riktigt, då med säkerhet blixten har de flesta skogs- 
eldar på sitt konto. Det är blixten, som oftast åstadkommit de norrländska 
skogseldarna och härigenom även indirekt varit en god skogsföryngrare. Detta 
har visserligen länge varit bekant i Norrland, men styrkes ytterligare av skogs- 
vårdsstyrelsernas statistik över skogseldarna år 1914, dock publicerad efter 

sedan WAHLGRENS bok utkommit. Av 44 skogseldar voro det året 30 st. an- 
tända av blixten. Också järnvägarna ha ju många skogseldar på sitt sam- 
vete, även om brinnande kolstycken ej falla från »tendern», som förf. syn- 
barligen genom någon termförväxling påstår. 

Handbokens speciella del omfattar 324 sidor, och här ägnas ett särskilt 
kapitel åt vart och ett av våra viktigare skogsträd, varjämte något talas om 
de träd, som försöksvis införas 1 våra skogar. Fylligast äro härvid, helt na- 
turligt, tallen och granen samt blandbestånd av tall och gran behandlade. 
Här finna vi också några av handbokens allra bästa kapitel. Framställningen 
tynges ej av så många definitioner och förklaringar som i de förberedande 
och allmänna delarna. Såväl fackmannen som lekmannen skall nog därför 

läsa dessa kapitel med synnerligt intresse och stor behållning. 
Förf. börjar med att skildra tallens utbredningsområde (en karta i likhet 

med vad som intagits för granen hade här varit välkommen) och övergår 
sedan till beskrivning av de olika former eller raser av tallen, som finnas. 
Härefter redogöres för väderleksförhållandenas inverkan på tallskogen samt tal- 
lens föga markskyddande förmåga. Vi få sedan en skildring av tallens blomning 
och fruktsättning, dess tillväxt och avkastning. En jämförelse upprullas mellan 
SCHWAPPACHS erfarenhetstabell på grund av stark gallring i Preussen och 
Maass” tabell, grundad på svag gallring hos oss. Vidare redogöres för Hor- 
MERZ och ÖRTENBLADS undersökningar över tallens växt i Norrland samt Lo- 

VÉNS utredningar i samma ämne. När man ser dessa alla siffror samman- 
förda, får man ett imponerande intryck av, att detredan föreligger en mängd 

undersökningar om tallens tillväxt och fruktsättning, icke minst från vårt land. 
Ett ganska stort utrymme ägnas åt tallens sjukdomar och redogörelse över 
insektsskador i densamma. Då det i handboken varit ont om utrymme, torde 
dessa delar om skador och sjukdomar kunnat betydligt inskränkts, icke minst 
vad bildmaterialet beträffar. Dessa redogörelser höra väl närmast hemma i en 
svensk skogspatologi. Även ett par små erinringar. När LAGERBERG särskilt 
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citeras för sina undersökningar över gråbarrsjukan hade det väl varit riktigast 
att bruka det av honom använda namnet Hypodermella i stället för Hypoderma. 
Vidare kan man ej, som förf. gör, anse, att Phacidium infestans spelar en mera 
underordnad roll. Tvärtom är den ju givetvis vårt lands farligaste barrsjukdom hos 
tallen i Norrland. Den är väl egentligen numera, sedan tallens proveniensfråga 
rätt fullständigt belysts av skogsförsöksanstalten, det enda betydande hindret 
för, att skogsodlingar i Norrland skola allmänt lyckas. En särskild avdelning 
ägnas åt fröanskaffning och kultur. Här meddelar förf. en hel del egna un- 
dersökningar rörande utförda såddförsök vid Bjurfors. Bland annat har förf. 
kommit till det resultat, att i stort medeltal hälften av de grobara fröna i 
plantskolan ger upphov till utvecklingsbara plantor. Ett kapitel ägnas de 
rena tallbeståndens vård, företrädesvis i södra och mellersta delarna av landet. 

Författaren rekommenderar med rätta en tidig gallring i tallbestånden med 
utplockning särskilt av vargtyper. Sedan föreslås i ojämna och luckiga be- 
stånd krongallringar, men i mera slutna bestånd en kombination av låggall- 
ring och krongallring.. Medan gallringarna i ungskogarna föras någorlunda 
svagt, böra de sedermera ökas till verkligt starka gallringar. Mot den av 
Maass upprättade svenska erfarenhetstabellen anmärker förf., att den har för 

stor stamrikedom och därför knappast kan anses försvarlig från ekonomisk 
synpunkt. Häri har förf. visserligen rätt, men samtidigt må framhållas, att 
den av Maass upprättade erfarenhetstabellen, som grundar sig på svag låggall- 
ring, var den enda som kunde uppställas efter så få års undersökningar. 
Först sedan försöksanstaltens provytor reviderats flera gånger, kan en nöjaktigt 
exakt tabell upprättas för stark gallring. Åt de norrländska tallskogarna ägnas 
slutligen en särskild avdelning, där deras säregna karaktärer och mindre be- 
hov av ingripande gallringar framhålles. 

På liknande sätt som tallen behandlas granen. De belysande avkastningssiffror, 
som lämnas, äro nästan undantagslöst hämtade ur den utländska litteraturen, 

då i Sverige ännu ej äro publicerade några större undersökningar rörande 
granskogarnas produktion. Även här meddelar förf. undersökningar vid Bjur- 
fors om sådd- och täckningsförsök i plantskolor. På grund av SCHIFFELS un- 
dersökningar rekommenderar förf. något vidare förband för granen, än van- 
ligen hittills kommit till användning, och han anser 1,7s eller 2 meters kvadrat- 

förband tillräckligt och står således härutinnan på samma ståndpunkt, som 
tidigare hos oss intagits av HOLLGREN och J. O. AF ZELLÉN. Men även om 
detta glesare förband användes, ligger det stor vikt uppå, att gallringar verk- 
ställas, då granens »skiktförmåga» är så ringa. Rec. använder med flit denna 
terminologi och beklagar, att WAHLGREN efter översättning från danskan givit 
spridning åt det olämpliga uttrycket spridningsförmåga, som inom botaniken 
betyder något helt annat, än vad WAHLGREN avsett med sitt uttryck. W. fram- 
håller granens lämplighet för blädningsbruket, även om han delvis även är 
med om att bedriva granskogsskötsel i trakthyggesbruk. 

Följande kapitel ägnas blandbestånd av tall och gran. Rörande dessas 
anläggande genom skogsodling synes förf. hällre vilja använda radplanteringar, 
helst några rader av vardera trädslaget, än att t. ex. begagna blandat frö. 
Häri tror jag förf. har orätt, även om bägge sätten föra till målet. Huvud- 
vikten ligger nämligen uppå, att tidiga gallringar komma till utförande. Rec. 
vill ej häller vara med om, att gallringarna skulle bereda större svårigheter 
i blandade än i de rena bestånden. Ekonomiskt sett är visserligen problemet 
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mera invecklat i de blandade bestånden, men tekniskt sett är det bra mycket 
enklare att i dem utföra gallringar. Detta bl. a. därför att dessa bestånd så 
väl lämpa sig för ett gallringssystem nämligen krongallringar utan kombina- 
tion med andra. Förf. anser, att blädningsformerna, frånsett den Wagnerska 
kantblädningen, ej så väl lämpa sig för föryngring av blandskogarna, och att 
de skogsbrukssätt, som äro baserade på fleråldriga beståndstyper, endast under 
förutsättning av mycket glesa skogar eller mycket intensiv beståndsvård kunna 
uthålligt tillämpas för blandskogar av tall och gran. 

Eken och boken upptaga ett avsevärt rum i denna handbok. Rörande 
dessa trädslag finnes en utmärkt förebild i HaAUuUCH och ÖPPERMANNS stora 
danska handbok. Förf. är här också givetvis i mycket hög grad påverkad 
av danska förhållanden. Att denna påverkan även rönt starkt inflytande vid 
valet av bildmaterial är kanske ej fullt så tilltalande. Vi finna t. ex. dessa 
kap. illustrerade med ej mindre än 11 bilder från danskt skogsbruk i en 
svensk handbok. Sedan avenboken, asken, almarna och lönnarna behandlats 

1 smärre kapitel, skildras björken mera ingående. Här gör sig förf. skyldig 
till ett felaktigt antagande, då han förmodar, att glasbjörken skall lämna något 
större massaproduktion än mazurbjörken. Vid skildringen av björken och 
alarna givas några exempel på deras produktion från provytor, som tillhöra 
försöksanstaltens undersökningsgerier, ehuru detta ej angives. 

Åt aspen ägnas ett intresseväckande kapitel. Förf, visar sig här ha en 
mera objektiv och vidsynt blick på detta trädslags betydelse än flertalet andra 
skogsmän. Till sist ägnas några ord åt diverse mindre viktiga lövträd eller 
lövbuskar. 

Trots de påpekade smärre felaktigheterna här och var 1 denna handbok, är 
recensenten, även om han i några avseenden har avvikande åsikter mot för- 
fattaren, den förste att erkänna det stora arbetets betydande förtjänster. 
Ingen nu levande svensk skogsman utom WAHLGREN skulle för övrigt ha 

kunnat behärska ett så vitt område, som detta arbete omfattar. 

Ifrågasättas kan dock, om ej, just med hänsyn till ämnets vidlyftighet, två 
eller flera författare bort svara för en dylik handbok, såsom ofta skett i 
andra länder. 

Mot handboken har recensenten slutligen en mera allmän anmärkning att 
framställa, nämligen det sätt, varpå hänvisningar till litteraturen ha skett. 
Dessa äro ofta mycket inkonsekventa, ibland finnas årtal och tryckort an- 
givna för ett citerat arbete, ibland icke. Ibland finnes litteraturhänvisning 
till en obetydlig uppgift, ibland synes författaren ha följt litteratur, som ej 
alls omnämnes. Bäst hade nog varit, om under varje kap. angivits befintlig 
litteratur, liksom i HaUuCH och ÖPPERMANNS handbok. Härigenom hade också 
anvisningar lämnats för självstudier. Jag vill nämna några exempel. Sålunda 
citeras E. WARMING, Dansk plantev&e&kst. 2. Klitterne, för den obetydliga de- 
taljuppgiften, att plantor av sandrör kunna erhållas genom att sådana upp- 
ryckas, där de stå tätt och frodigt, men H. HESSELMANS stora utredning 
»om flygsandsfälten på Fårön och skyddskogslagar av den 24 juli 1903» om- 
nämnes ej. När »spridningsförmågan » nämnes första gången citeras ej L.A. HAUCHS 
uppsats härom i Botanisk tidsskrift. I kap. om björken har förf. synbarligen 

följt J. O. AF ZELLÉNS framställning: »Vård af enskildes skogar», men den 
boken finnes ej omnämnd. Likaså ej under aspen H. HESSELMANS,» Svenska 
skogsträd. 2 Aspen.> TI allmänhet är den danska och tyska litteraturen rätt 
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fullständigt använd och citerad. Däremot har ej tagits mycken hänsyn till 
andra länders skogslitteratur. Sålunda har det väckt uppmärksamhet, att 
intet norskt arbete är citerat, ehuru alltid ett och annat varit att hämta ur 
t. ex. ÅA. BARTHS »Skogbrukslere». Någon hänsyn har ej heller tagits till 
den rika amerikanska skogslitteraturen. 

Till sist må man livligt hoppas, att handboken får den stora spridning, 
den så väl förtjänar, på det att nya upplagor må kunna dugga tämligen tätt. 
Skogsskötseln står nämligen nu i ett livligt utvecklingsskede, särskilt i vårt 
land, varför en dylik handbok lätt blir föråldrad efter få år. 

Det har mot boken anförts dess relativt höga pris. Med hänsyn till den 
smakfulla och värdiga utstyrseln och de i allmänhet synnerligen goda bil- 
derna kan man dock ej med fog påstå, att priset är för högt. För skogs- 
personalens små ekonomiska resurser är kanske en utgift för en dylik hand- 
bok kännbar nog, och det är väl därför, som recensenten sett den saknas hos 
många jägmästare och överjägmästare. Är så fallet, bör det tillkomma Kungl. 
Domänstyrelsen att råda bot häremot genom att tillhandahålla boken å revir- 
expeditionerna. 

En önskan vore också, att handboken även utgåves i en förkortad upp- 
laga. Åtminstone för mellersta och södra delarna av landet ha vi ej någon 
verkligt god mindre handbok i skogsskötsel. En sådan upplaga skulle kunna 
få rätt stor spridning bland egendomsägarna och de mera intresserade lär- 
jungarna vid de lägre skogsskolorna. 

GG. SER 
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A. Wahlgren och den »rationella blädningen>». 

Under sistförflutna år utkom 1 marknaden en av professor A. Wahlgren 
författad handledning 1 skogsskötsel. Det är alls icke min mening att 
giva mig in på någon kritik över det digra verket, utan nedanstående 
rader avse endast att utgöra en protest mot det sätt, på vilket mitt namn 

brukats eller missbrukats i boken i fråga. Jag vill då först hänvisa till sid. 
229 i nyssnämnda arbete, där förf. nämner Borggreves blädningsgallring, »som 
i vårt land delvis fått en förespråkare i U. Wallmo». Här föreligger ett ut- 
talande från förf:s sida, vilket lätt kan verka vilseledande, ty läsaren måste 

få den övertygelsen, att jag är förespråkare för Borggreves huggningsmetod, 
om än endast »delvis». Jag har sagt, att Borggreves lärosatser nog i huvud- 
sak äro riktiga, men att modifieringar äro nödiga vid den fortsatta tillämp- 
ningen av hans avverkningsmetod, vilket har till följd, att Borggreve själv i 
fortsättningen måste tvingas övergiva sin ståndpunkt i beståndsfrågan, varefter 
hans och mina åsikter mera komma att sammanflyta. Men då jag således å 
ena sidan har givit Borggreve ett stort erkännande för hans banbrytande 
idéer, står jag å andra sidan enligt eget förmenande på ett helt annat plan 
än Borggreve i utvecklingshänseende. Och jag har öppet visat i tal och i 
skrift och i skogen, att jag i flera kardinalpunkter skiljer mig från Borggreve, 
exempelvis beträffande tidpunkten för begynnandet av »blädningsgallringen» 
i ett bestånd (Borggreve börjar blädningsgallra först i det 50—60-åriga be- 
ståndet, jag däremot i det 30-åriga eller ändå yngre beståndet), sättet för 
huggningarnas utförande (Borggreve utglesar beståndet likformigt ända tills. k. 
fröträdsställning, vilket huggningssätt jag på det starkaste fördömer), sättet för 
återväxtens gynnande (Borggreve tar aldrig hänsyn till förefintliga ungskogs- 
grupper eller glesheter i beståndet, där föryngringen först bör gynnas, utan 
negligerar dylikt alldeles), samt producerandet av grovt virke (Borggreve bort- 
hugger systematiskt undan för undan de utväxta grövsta träden i bestånden, 
då jag däremot söker att bevara och producera även grövre träd för att ha 
tillgång till grova dimensioner i framtiden). När förf. ej med ett ord gittat 
påpeka skillnaden mellan mig och Borggreve utan tvärtom endast behagat 
påpeka den »delvisa» likheten mellan oss (som verkligen £kan inträffa ganska 
fullkomligt i en punkt, näml. i den första behandlingen av ett förut orört, 
överslutet medelålders eller äldre likåldrigt bestånd, där Borggreves och mitt 
sätt att gå till väga närapå sammanflyta), så anser jag, att författaren vilselett 
allmänheten och missbrukat mitt namn. Mig veterligt användes icke Borg- 
greves huggningsmetod, sådan han tänkte sig den, någonstädes här i landet 
och kommer aldrig att göra det och får väl därför numera räknas såsom an- 
tikverad. Det sätt, på vilket jag och alla med mig liktänkande sköta en 
skog, torde däremot för det första tillhöra verkligheten, enär huggningssättet 
existerar här i landet, och för det andra kunna räknas som fullt modernt, 

ända tills något ännu modernare därur kan utvecklas. Då jag och med mig 
nära liktänkande i Sverige och Norge icke äro danska skogsmän, göra vi ej 
anspråk på att komma under sakligt omnämnande i ett större svenskt arbete 
om skogsskötsel, men vad jag för egen del haft rättighet att fordra är, att, 
då ett dylikt sakligt omnämnande ej befunnits lämpligt, mitt namn helt och 
hållet uteslutits ur ovannämnda bok i stället för att, såsom nu skett, brukas 

därstädes till allmänhetens förvillar.de. 
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Den sida (328—329), som förf. ägnat åt »Wallmos rationella blädning», 
jävar icke ovanstående. De lösryckta, fragmentariska satserna å sagda sida 
kunna näppeligen tjäna att upplysa men väl att förvilla allmänheten samt söka 
oskadliggöra en obekväm motståndare. Eller vad sägs om författarens påstå- 
ende: »Någon annan skillnad mellan den Wallmo'ska blädningsgallringen och 
den förut skildrade traktblädningen eller luckhuggningen, än att Wallmo upp- 
delar hela skogen i ett antal av blädningstidens längd beroende avverknings- 
trakter, i likhet med vad som sker vid ren blädning, under det att vid trakt- 

blädningen, sådan den hittills tillämpats, endast den 40-åriga avverknings- 
trakten indelas i dylika huggningsomdrev, finnes således icke». TI fullt ett 
kvarts sekel har jag bekämpat eller förlöjligat den s. k. traktblädningen, »så- 
dan den hittills tillämpats», d. v. s. sådan den står beskriven i böcker, ty i 
praktiken har jag aldrig sett den kunna tillämpas, och nu får jag lära i den 
allra nyaste boken om skogsskötsel, att jag använder en avverkningsmetod, 
som i Get allra närmaste liknar en metod, som jag hittills alltid bekämpat, 
enär jag funnit den omöjlig för våra förhållanden. 

Men min förvåning är icke mindre, då jag läser författarens påstående i 
nästa punkt: »Anmärkas bör, att så länge Wallmo rör sig med huggningen 
inom de likåldriga bestånden, någon skillnad icke heller synes finnas mellan 
hans »blädning» och de åtgärder, man enligt vedertaget bruk kallar bered- 
nings- och rensningshuggning, hjälpgallring och ljushuggning (förhuggning)». 
I detta författarens påstående kan jag omöjligt framleta någon sanning utan 
endast ett ytterligare förvillande, såsom lätt här nedan skall visas. 

Vad nu först beredningshuggning beträffar, så förstås ju därmed »avverk- 
ningen av sådana äldre träd, som antingen stå insprängda i yngre växtliga 
bestånd och där göra skada genom överskärmning, eller som själva skulle 
taga skada, om de lämnades att längre kvarstå». Avverkning av dylika träd 
har jag ansett så solklar, oavsett om man bestämt sig för vare sig trakthugg- 
ning eller blädning som skogsbrukssätt, att jag verkligen ej offrat en enda 
rad på ordet »beredningshuggning» i min bok »Rationell skogsavverkning», 
utan, som sagt, tagit för givet, att avverkning av dylika träd under alla för- 

hållanden bör ske. 
Med rensningshuggning menas ju tillvaratagandet av torra och vindfällda 

träd. Ej har jag väl dragit i härnad mot trakthuggningssystemet och en gång 
i tiden utsänt nyss nämnda bok av orsak att få rensningshuggning utförd i 

bestånden. 
Så ha vi hjälpgallring. Nu påstår professor Wahlgren, att någon skillnad 

ej finnes meilan denna och min »blädning». Herr W. glömmer, att när bo- 
ken »Rationell skogsavverkning» skrevs för över 20 år sedan, så var hjälp- 
gallring liktydig med låggallring, som av mig bekämpades i den form den 
då användes. Dåitida hjälpgallring kunde således icke inrymmas i Dbläd- 
ningshuggningen. Om herrar trakthuggare sedermera, pressade av våra rop 
på rärt beståndsvård, ändrat om betydelsen av ordet hjälpgallring, så att däri 
nu även s. k. krongallring ingår, så får detta stå för deras egen räkning, och 
visar endast, att de från oss, blädningshuggare, måst aptera något, som för 

dem var ytterst förhatligt för endast något tiotal år sedan. Inom parentes 
vill jag här tillägga, att terminologien »krongallring» för borttagande av grova 
timmerträd i 70-åriga bestånd och däröver är och förblir absolut felaktig, ty 
med dylik avverkning är beståndets slutavverkning påbörjad, och s. k. kron- 
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gallring eller hjälpgallring över huvud taget får eller kan aldrig räknas till 

slutavverkningen av ett bestånd. 
Så ha vi till slut ljushuggning. Här glömmer professor W., att när jag 

för 20 år sedan använde mig av ordet ljushuggning, så hade detsamma or- 
det annan betydelse än nu. Med dåtida ljushuggning avsåg jag ett svagare 
ingripande i beståndet för att bl. a. så småningom skapa vackra trädindivider 
med normal krona och rot, och fordrades alltid, att ingripandet ej fick ske 
kraftigare, än att beståndets slutenhet snart kunde återställas. Med nutida 
ljushuggning (förhuggning) förstås ett starkt ingripande i beståndet för att på- 
skynda de kvarlämnade stammarnas tillväxt före beståndets totala borthug- 
gande. Efter dylikt starkt ingripande är och förblir slutenheten alltid upp- 
hävd. Men detta förfaringssätt ingår ingalunda i den av mig rekommende- 
rade huggningsmetoden, så att det även i detta fall är fullkomligt fel av pro- 
fessor W. att skriva som han gör. Jag har med andra ord med min »ratio- 
nella blädning», i likåldriga bestånd, alls icke gått i härnad för vare sig be- 
rednings- eller rensningshuggning eller hjälpgallring eller ljushuggning (för- 
huggning), ty de två förstnämnda har jag ansett nödiga vid alla skogsbruks- 
sätt, och de båda senare har jag bekämpat. Vad jag däremot verkligen av- 
sett med min blädning eller behandling av de likåldriga bestånden och sättet 
för utförandet, har jag så många gånger tillkännagivit, att jag nu ej offrar 
en rad därpå. Att professor W. ej vill eller kan förstå vad jag åsyftar, är 
beklagligt, och hans bok kommer att i långa tider stå som vittne därom. 

För min del har jag emellertid velat inlägga min allra skarpaste protest 
emot, att mitt namn av honom missbrukats på sätt som här ovan påpekats, 
även om nu detta skett till försvar för trakthuggningens idé. i 

Om det verkligen är sant, vad professor W. skriver sid. 329: »Det lik- 
åldriga beståndets behandling är således vid Wallmos »rationella blädning» 
alldeles densamma, som i detta arbete skildrats under kapitlet »beståndsvård», 

så framtvingas oemotståndligt tvenne nedanstående frågor: 
1. Hur kom det sig, att herrar trakthuggare för 25 år sedan, då jag bör- 

jade använda min »rationella blädning» i de likåldriga bestånden, ej alls ville 
inrangera denna behandling under rubriken »beståndsvård» utan karaktärise- 
rade mig som en skogsfördärvare av värsta slag? 

2. Hur kom det sig, att professor W., då han var jägmästare i Norra 
Roslags revir inom mitt distrikt (Bergslagsdistriktet), ej lät den av mig så varmt 
rekommenderade »rationella blädningen» i likåldriga bestånd, vilken blädning 
enligt Wahlgren är liktydig med av honom skildrad »beståndsvård», övergå 
en enda hektar skogsmark inom reviret, till fromma för bestånden? 

Till slut vill jag tillägga ett par ord angående frågan om trakthuggning 
eller blädning som skogsbrukssätt. De lyda: Frågan om trakthuggning eller 
blädning kommer att ordna sig själv, hur mycket nu än herrar trakthuggare 
söka att sträva emot eller med terminologiska konstgrepp betäcka sitt återtåg, 
ty med intensiv beståndsvård och med vart 10:e år eller oftare återkommande 
genomhuggningar av bestånden och med framtida omöjlighet ur räntabilitets- 
synpunkt att hålla marken täckt av likåldriga slutna massor av 70-årig skog 
och däröver, så tvingas man att antingen (som trakthuggare) acceptera mycket 
kort omloppstid eller (som blädare) omforma det 7o0-åriga eller äldre likåld- 
riga beståndet till olikåldrigt. UNo WALLMO. 
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Viktigare riksdagsbeslut i frågor, som mer eller mindre be- 
röra skogshushållningen. 

Statens skogsväsende. Såsom driftkostnader under år 1916 för statens 
domäner uppförde Riksdagen förslagsvis ett belopp av 8,87 1,500 kronor att utgå 
från domänfondens avkastning. 

Detta innebär en ökning utöver vad för år 1915 beräknats med 871,400 
kronor, varav komma å kostnaderna för domänstyrelsen 4,000 kronor samt 
å kostnaderna för statens skogsdomäner 867,400 kronor, därav å posten 

skogsstatens ordinarie personal 319,900 kronor och å posten egentliga för- 
valtningskostnader 547,500 kronor. 

Den ökade kostnaden för domänstyrelsen grundar sig på inrättandet där- 
städes av en ny första gradens tjänstemannabefattning. Ökningen i kostnaden 
för skogsstatens ordinarie personal beror på av Rikdagens i huvudsaklig över- 
ensstämmelse med Kungl. Maj:ts förslag beslutade ändringar i för densamma 
gällande avlöningsstat, så vitt densamma avser: 

1) förvaltande och bevakande personal inom Västerbottens och Norrbottens 
läns lappmarker samt Särna socken med Idre kapellag, 

2) förvaltande och bevakande personal inom Västerbottens och Norrbottens 
läns kustland, 

3) inspekterande personal i Västerbottens och Norrbottens län, 
4) bevakande personal inom andra delar av Norrland och Kopparbergs 

län, samt 

5) resepenningar för jägmästarna i Ombergs (framdeles Linköpings) och 
Kinda revir. 

Den s. k. Norrländska skogsvärdskommitténs betänkande av den 16 mars 
1912 lades av K. Maj:t till grund för en samling förslag, som den 23 mars 
överlämnades till Riksdagen. Dessa förslag innefattades i följande proposi- 
tioner : 

n:r 69, med förslag till förordning angående utsyning å viss skog inom 
Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker med flera områden, 

n:r 70, med förslag till förordning om förekommande av överdriven av- 

verkning å ungskog inom de delar av Västerbottens och Norrbottens län, 

som ej höra till lappmarken, 
n:r 71, angående avlöningsstat för skogsstatens ordinarie personal m. m., 
n:r 72, angående anslag för tillsyn å enskildes skogar i lappmarkerna och 

Särna socken med Idre kapellag, och 
n:r 73, angående anslag för tillsyn å enskildes skogar i Västerbottens och 

Norrbottens läns kustland. 
Dessa förslag blevo i huvudsak av Riksdagen bifallna. Här lämnas en 

dast en kortfattad redogörelse för den organisation av skogsstaten, vartill för- 
slag framlades i propositionen n:r 71. 
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K. Maj:t föreslog beträffande lappmarken och Särna socken, att förvaltnings- 
områdena skulle uppdelas efter läget och sålunda kontrollen över de en- 
skilda skogarna därstädes fortfarande utövas av revirpersonalen, medan åter 
herr FAHLÉN (EB: KRoon:r 76) och herr TAMM (AV Kon: 200) yrkadeatt 
samtliga förvaltningsområden inom Västerbottens och Norrbottens län samt 
Särna socken skulle indelas i dels statsskogsrevir, dels privatskogsrevir. I 
fråga om Västerbottens och Norrbottens läns kustland, där de enskilda skogarna 
ligga mindre spridda, ansåg K. Maj:t med viss modifikation, aft försök borde 
göras med arbetets uppdelning efter dess art, varigenom alltså kontrollen 
över de enskilda skogarna därstädes skulle utövas av särskilda bland skogs- 
statens personal uppförda befattningshavare. 

Jordbruksutskottet biträdde icke K. Maj:ts förslag beträffande lappmarken, 

utan samlade sig utskottsmajoriteten kring herrar Fahléns och Tamms motioner. 
I avgiven reservation hade dock herr E. Lindblad med fera, bortsett från 
en mindre jämkning, yrkat bifall till K. Maj:ts förslag. Detta sistnämnda 
yrkande bifölls sedermera av Riksdagen. 

Genom den sålunda vidtagna organisationen hava följande nya skogsstats- 
befattningar inrättats i Norrland: 

2 Överjägmästare, 

15 jägmästare i lappmarken, 
I jägmästare i Särna socken med Idre kapellag, 

6 skogsingenjörer och 5 biträdande. skogsingenjörer 1 Västerbottens och 
Norrbottens läns kustland för dimensionslagskogarnas tillsyn, 

30 kronojägare i lappmarken, 

2 kronojägare 1 Särna socken med Idre kapellag, 
27 tillsyningsmän i Västerbottens och Norrbottens läns kustland, samt, 

31 kronojägare inom vissa delar av Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs 
och Kopparbergs län. 

En av herrar MoLnIn i Dombäcksmark och SUNDSTRÖM inom Andra Kam- 
maren väckt motion (n:r 57) om skrivelse till K. Maj:t angående skogshus- 
hållningen å kronoparker och andra staten tillhöriga skogar i Norrland och 
Dalarna vann ej Riksdagens bifall. 

Vård av enskildes skogar i vissa delar av Norrland och Dalarna. 
Den av K. Maj:t framlagda propositionen n:r 69 om förordning angående 
utsyning å viss skog inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker med flera 
områden, blev av jordbruksutskottet 1 huvudsak tillstyrkt och godkändes av 
Riksdagen med de av utskottet fördslagna ändringar. Hrr FAHLÉNS (motion 
n:r 78 i Första kammaren) och TAMMS (motion n:r 205 i Andra Kammaren) 
förslag avslogos. 

Såsom gottgörelse åt domänfonden för kostnaden för tillsyn å nu nämnda 
enskildas skogar uppförde Riksdagen å ordinarie stat ett anslag av 170,000 
kronor. 

Det genom proposition n:r 70 av K. Maj:t framlagda förslaget till ny 
skogslagstiftning för Västerbottens och Norrbottens läns kustland (s. k. dimen- 
sionslag), avseende förekommande av överdriven avverkning å ungskog inom 

dessa områden tillstyrktes i huvudsak av jordbruksutskottet och båda kam- 
rarna (Andra kammaren dock ' efter en lång överläggning och dubbla vo- 
teringar) följde utskottets hemställan. Herr WIKLUNDS i anledning av pro- 
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positionen avgivna motion (Andra kammaren n:o 207) vann däremot ej Riks- 

dagens bifall. 
För bestridande av kostnaden för tillsyn å dimensionsskogarna uppförde 

Riksdagen å ordinarie stat ett anslag av 102,400 kronor, vilket belopp skall 
tillgodoföras domänfonden såsom gottgörelse för skogsstatens (skogsingen- 
jörernas och tillsyningsmännens) bestyr med ifrågavarande skogar. 

Slutligen antog Riksdagen, i huvudsaklig överensstämmelse med K. Maj:ts 
förslag 1 propositionen nir 92, lag med särskilda bestämmelser beträffande viss 
samfälld skogsmark inom Kopparbergs län, innefattande interimistiska föreskrif- 
ter (för tiden intill den 1 juli 1918) i syfte att förekomma vanvård av sådana 
samfällda ägor, som avsatts eller lämnats oskiftade vid sockenstorskifte eller 
därpå följande åbodelning inom by, fäbodelag eller annan sådan samfällighet. 
Här må av den nya lagen endast anföras första och andra styckena av 

r $. Har inom Kopparbergs län, vid storskifte av socken eller delning av 
därvid utbrutet skifteslag, äga, som är av skogsmarks natur, antingen undan- 
tagits för gememensamt behov eller eljest lämnats odelad, må sådan sam fälld 
äga 1 den ordning, kär nedan sägs, ställas under förvaltning, där det kan ske 
utan märkligt förfång för delägare, som ej lämnat medgivande till åtgärden, 
och utan kränkning av den rätt med avseende å ägan, som kan tillkomma 
någon, vilken ej är delägare däri. 

Varder sådan äga ej ställd under förvaltning, må den under enahanda 
villkor, efter ty nedan sägs, ställas under avverkningsförbud, där detta prövas 
vara ur skogsvårdssynpunkt nödigt. 

Skattskyldighet för kronomarker. I lika lydande motioner, n:r 16 i 

F. K. av herr GRUBBSTRÖM Och n:r 20 i ÅA. K. av herr BERGMAN, hemställdes, 

att Riksdagen i skrivelse till K. Maj:t måtte anhålla, att K. Maj:t ville låta 
utreda, 1 vad mån statsverket bör åtaga sig kommunal skattskyldighet för de 
kronoparker och andra statsdomäner, för vilka sådan skyldighet hittills icke 
varit gällande, samt för Riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen 
kan föranleda. 

Avstyrkta av Konstitutionsutskottet med hänvisning till pågående revision 
av kommunalskattelagstiftningen, föranledde motionerna ej någon Riksdagens 

åtgärd. 

Häradsallmänningarnas författningar. Båda kamrarna avslogo — 
F. K. utan debatt, A. K. efter votering — en av herr LINDHAGEN inom ÅA. K. 
väckt motion (n:r 7), vari hemställdes, att Riksdagen måtte anhålla, att K. Maj:t 
ville taga i övervägande, huruvida, i vad mån och på vad sätt en revision 
må erfordras av författningarna rörande häradsallmänningar och andra genom 
kronans försorg tillkomna allmänningsskogar i syfte, att avkastningen må efter 
rättvisa grunder komma ortsbefolkningen i sin helhet till godo samt beslutande- 
rätten i allmänningens angelägenheter demokratiseras. 

Kostnader för reglering av flottleder. I enlighet med K. Maj:ts hem- 
ställan anvisade Riksdagen för bestridande av kostnader för reglering av flott- 
leder inom riket å extra stat för år 1916 ett anslag av 200,000 kronor samt 
medgav, att K. Maj:t finge av tillgängliga medel låta härav under år 1915 för- 
skottsvis utanordna högst 100,000 kronor för ersättande av utav domänfonden 
förskotterade medel till bekostande av flottledsarbeten under åren 1914 och 
1915; därjämte medgav Riksdagen, att även under år 1916 inflytande flott- 
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ningsavgifter må användas till bestridande av kostnader för reglering av flott- 
leder inom riket. 

Ecklesiastika boställenas förvaltning. I en inom A. K. väckt motion 

(n:r 135) hade herr GUSTAFSON i Kasenberg, med vilken herr HENRIKSON in- 
stämt, hemställt, att Riksdagen ville hos K. Maj:t anhålla om utredning och 

förslag till genomförd likartad förvaltning av de ecklesiastika boställena, jämte 
såväl skogs- som jordbrukslägenheter därå, varigenom tillvaratagandet av dessa 
värdefulla tillgångar kunde då bästa sätt tryggas. 

Detta förslag vann ej Riksdagens bifall. 

Rättshjälp åt åborna å rekognitionsskogar. I anledning av en inom 
A. K. av herr LINDHAGEN väckt motion (n:r 139) hemställde Jordbruksut- 
skottet, att Riksdagen måtte å extra stat för år 1916 anvisa ett anslag av 
15,000 kronor att ställas till K. Maj:ts förfogande för att i mån av skedd ut- 
redning rörande de på rekognitionsskogshemmanen och de under bruk skatte- 
köpta hemmanen befintliga och förutvarande åbors och lägenhetsinnehavares 
rättigheter av K. Maj:t användas till beredande av rättshjälp åt sådana obemed- 
lade och mindre bemedlade åbor och lägenhetsinnehavare, vilkas anspråk på 
grund av förenämnda utredning och i övrigt förekommande omständigheter 
anses skäligen böra påkalla rättslig prövning inför domstol eller annan behörig 

myndighet. 
Ett flertal reservanter yrkade dock avslag å motionen. 
F. K. biföll reservationen, varemot A. K. utan debatt antog utskottets hem- 

ställan. Vid gemensam votering den 22 maj segrade A. K:s mening med 

195 röster mot 149. 

Nationalpark vid Torne träsk. Med bifall till vad herr ASPLUND (mo- 
tion F. K. n:r 71) och herr STENUDD (motion A. K. n:r 198) hemställt, av- 
slog Riksdagen K. Maj:ts proposition (n:r 19) angående avsättande såsom na- 
tionalpark av ett område av omkring 7,4 kvadratmil, bestående av krono- 
marken norr och nordväst om Torne träsk intill riksgränsen ävensom norra 
delen av nämnda sjö i Jukkasjärvi socken av Norrbottens län. 

Norrlands kolonisation. I en inom F. K. väckt motion (n:r 62), som 

hänvisades till behandling av kammarens andra tillfälliga utskott, hade herr 
ROSÉN hemställt, att F. K. måtte för sin del besluta att i skrivelse till K. Maj:t 
anhålla, att K. Maj:t ville låta verkställa skyndsam utredning om de åtgärder, 
som kunde och borde vidtagas för emigrationens hämmande genom ett kraf- 

tigt främjande av Norrlands kolonisation. 
Då frågan redan är föremål för utredning, vann motionen ej kammarens 

bifall och hade därmed fallit. 

Förslag till statistisk redogörelse ang. Norrland. Uti en av herr 

MOLIN i Dombäcksmark inom andra kammaren väckt motion (n:r 170) hem- 
ställdes om en skrivelse till K. Maj:t rörande utarbetandet och framläggandet 
av en statistisk redogörelse om Norrlands förhållande till det övriga Sverige, 
företrädesvis i ekonomiskt och socialt hänseende. 

Avstyrkt av tillfälliga utskottet n:r 3, föranledde motionen ej nagon kam- 

m arens åtgärd. 

Försäljning av kronodomäner. 1 en inom F. K. väckt motion (nir 
15) hemställde herr EKELUND om utredning och förslag rörande ökad försälj- 
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ning av kronoegendomar i ändamål att därigenom erhålla större tillgångar 
till inköp för statens räkning av skogsmark eller till skogsbörd tjänlig mark. 
Detta förslag vann ej Riksdagens bifall. ; 
Samma utgång erhöllo två lika lydande motioner, den ena i F. K. (n:r 14) 

av herr JoHAN NILSSON, den andra i A. K. (n:r 30) av herr OLSSON i Berg 
m. fl., avseende beredande åt kronoarrendatorer av företrädesrätt att vid för- 

säljning av kronoegendom till åsatt saluvärde inlösa densamma. 

Ersättning för skada av älgar. I motion inom A. K. (n:r 31) hem- 
ställde herr RUNE om bemyndigande för domänstyrelsen att av de för älgjakt 
från varje kronopark inflytande medel tillhandahålla revirförvaltaren så stor 
summa, som åtgår att ersätta den skada, som av älgar bevisligen förorsakats 

å kronoparkens torpares och lägenhetsinnehavares gröda. 
I en annan motion (n:r 58) inom A. K. anhöll herr ANDERSSON i Knapa- 

sjö, att K. Maj:t måtte bereda i skogsbygder boende mindre jordbrukare till- 
fälle till ersättning för den skada, som av älgar bevisligen förorsakats å deras 
gröda. 

Ingen av dessa motioner vann Riksdagens bifall. 

Skogsundervisningen och skogsförsöksanstalten. Riksdagen höjde 
för år 1916 anslaget till skogshögskolan och skogsförsöksanstalten från 141,662 

kr. med 43,738 kr. till 185,400 kr. genom att skogshögskolan blir i verk- 
samhet under hela året 1916 och arvodet till kemistbiträdet vid skogsförsöks- 
anstalten höjdes från 1,800 till 2,000 kronor. 

Lagstadgat skydd åt skogsservitut. I en inom A. K. väckt motion 

(n:r 87) hade herr MOoLniIn i Dombäcksmark hemställt, att Riksdagen ville i 
skrivelse till K. Maj:t anhålla, det täcktes K. Maj:t taga i övervägande, huru- 
vida och i vad mån såväl innehavarna av rätt till husbehovsvirke från skog, 
som äges eller disponeras av annan, som ock ägare av skog, varav sådan 
rätt till husbehovsvirke utgår, må kunna genom lagstiftning erhålla skydd 
gentemot en avverkning, som vare sig äventyrar eller omintetgör berörda för- 
måns uttagande av skogen eller föranleder uppenbar skogsskövling, och att 
nyttjanderättshavarens och skogsägarens ömsesidiga rättigheter och skyldig- 
heter därigenom bliva på ett tydligare sätt i lag fastställda. 

Avstyrkt av jordbrukutskottet, föranledde motionen ingen Riksdagens åtgärd. 

NOTISER. 

Förslag till diskussionsämnen vid Svenska skogsvårdsföreningens års- 
möte i mars 1916 böra insändas till föreningens sekreterare, professor G. 
Schotte helst före 1 februari och därvid åtföljas av en kort disponering av 
ämnet. 

Före samma tid kunna också medlemmarna insända förslag till exkursion 
sommaren 1916, då styrelsen ännu ej fattat beslut om plats för 1916 års 

exkursion. 
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TRÄVARUMARKNADEN. 

I marknadsrapporten i novemberhäftet påpekades att 1916 års marknad 
lägger beslag på huvudparten av intresset hos våra avlastare, ävensom att för- 
hoppningarna äro ljusa beträffande dennas resultat. Vad som sedan skett 
och sker är ägnat att bestyrka denna senare uppfattning. Såväl England som 
Frankrike hava under sista tiden på allvar börjat underhandla om avslut. Och 
dessa underhandlingar hava i flera fall lett till kontrakt av så pass storlek, 
att de genom dem uppnådda priserna må kunna anses vara »opening prices». 

Anmärkningsvärt är att av engelska kontrakt några hava avslutats fob. Vid 
andra har avslutet gällt cif med fraktgaranti av köparen. Givetvis är det 
avgjort fördelaktigare att sälja fob, enär oaktat garanti för fraktbeloppet en 

del störande och fördyrande moment kunna tillkomma, vilka medföra kost- 
nader som icke täckas av fraktgarantien enbart. Sådana äro fordringar på 
garanterad lossningstid och -plats, på kursgaranti för frakten etc. Har av- 
lastaren icke garderat sig för dylikt i sitt kontrakt med köparen, löper han 
risken att få betala uppstående kostnader. 

Såsom ledande kunna anföras följande priser för Nederbottensvaror: 

SEGA TIA Eb et a! UI I LAR TSAR Bg 00 Rae Ffa tan ISS OR 
IRL O TI kr RE ON ARE BAREN SE KEN NE Sa KA > 335. — 
2 VEG tue LT TASSAR ER TE Bio gl Gl 
ISA Tf TUTU O (Seele fan ARS SR RASER 2 ANN 

TA ASLUTAL SÖ SIE sko ss SR ES SN AN FRÖ 
FOO ELAN ÖS sons ASU AR 3000 

20 KET PTA TOS 5, Sr REN 310, — 
TEX AGE TO (San SNRA » 250. — 
1 X4 gran o/s FAROAO. 

Av dessa priser synas planchettpriserna förhållandevis låga, och anses på 
goda grunder, att 1X4 gran från t. ex. Härnösand borde betinga minst 
25OKILES: 

Danmark betalar nu för 7” furubräder 255 å 260 mark och för planchett- 
utskott 160 mark, men priserna visa tendens att ytterligare stiga. 

I övrigt äro Spanien och Holland fortfarande 1 marknaden och söka ut- 

nyttja situationen, innan England och Frankrike hunnit få försteget. 
Skeppningarna äro på grund av den tidiga och stränga vintern fullständigt 

stängda ovan Kvarken och gå för sig endast med besvär och kostnader för 
isbrytning i södra Bottenhavet. Inträder ej ett varaktigt omslag i vädret, 
torde skeppningssäsongen taga ett ovanligt tidigt slut i år. 

Det ideliga snöandet under en månads tid och de stora snömassor som 
fallit hava verkat i hög grad hämmande på avverkningarna, och allvarliga 
bekymmer för vinterns avverkningsresultat börja göra sig gällande. 

ZOJM2 TOS —M. 
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SKOGSADMINISTRATIONEN. 

Lagar, kungl. förordningar och beslut. 

I Svensk Författningssamling intagna kungörelser m. m. 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående ändrad lydelse av $ 12 i förnyade fiskeristad- 
gan den 17 okt. 1900, given Stockholm slott den 29 januari 1915. (Sv. författningssam- 
ling n:r 24 år 1915, från trycket utkommen den 24 februari 1915.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående förbud mot jakt efter järpe och svan ävensom 
mot fångande eller dödande av årskalv efter älg inom Västmanlands län, given Stockholms 
slott den 5 februari 1915. (Sv. författningssamling n:r 25 år 1915, från trycket utkommen 
den 24 februari 1915.) 

Kungl. Maj:s nåd. instruktion för statens skogsförsöksanstalt, given Stockholms slott den 
35 mars I915. (Sv. författningssamling n:r 51 år 1915, från trycket utkommen den 22 mars 
1915.) 

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse till kommersekollegium och domänstyrelsen angående upp- 
låtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter å kronojord. 
Stockholms slott den 16 april 1915. (Sv. författningssamling n:r 90 år 1915, från trycket 
utkommen den 24 april 1915.) 

Kungl. Domänstyrelsens kungörelse angående gällande jakttider för vissa djurslag, gi- 
ven i Stockholm den 27 april 1915. (Sv. författningssamling n:r 113 år 1915, från trycket 
utkommen den 11 maj 1915.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående beredande av tryggad besittningsrätt åt inne- 
havare av vissa lägenheter å prästerskapets löneboställen, given Stockholms slott den 14 
maj 1915. (Sv. författningssamling n:r 154 år 1915, från trycket utkommen den 8 juni 
1915. 
ch Maj:ts nåd. skrivelse till domänsstyrelsen angående avstående eller upplåtande i 

vissa fall av mark från kronoegendomar. Stockholms slott den 3 juni 1915. (Sv. författ- 
ningssamling n:r 161 år 1915, från trycket utkommen den 12 juni 1915.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående upplåtande av odlingslägenheter m. m. i trak- 
terna ovan odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker, given Stock- 
holms slott den 3 juni 1915. ( Sv. författningssamsamling n:r 169 år 1915, från trycket ut- 
kommen den 14 juni 1915.) 

Lag med särskilda bestämmelser betraffande viss samfälld skogsmark inom Kopparbergs 
län, given Stockholms slott den 11 juni 1915. (Sv. författningssamling n:r 185 1915, från 
trycket utkommen den 26 juni 1915.) 

Kungl. Ma:js nåd. förordning om förekommande av överdriven avverkning å ungskog 
inom de delar av Västerbottens och Norrbottens län, som ej tillhöra lappmarken; given 
Stockholms slott den 18 juni 1915. (Sv. Författningssamling n:r 250 1915; från trycket 
utkommen den 19 juli 1915.) 

Kungl. Maj:s nåd. förordning angående utsyning av viss skog inom Västerbottens och 
No rrbottens läns lappmarker med flera områden, given Stockholms slott den 18 juni 1915. 
(Sv. Författningssamling n:r 251 år 1915; från trycket utkommen den 19 juli 1915.) 

Kungl. Maj:ts nåd. stadgar för statens skogsskolor, givna Stoakholms slott den 9 september 
1915. (Sv. Författningssamling n:r 337 år 1915, från trycket utkomna den 18 september 
1915.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kunögrelse i fråga om förbud mot jakt efter fasan ä Visingsö i Jön- 
köpings län; given Stockholms slott den 1 okt. 1915. (Sv. Författningssamling n:r 360 år 
1915, från trycket utkommen den 6 oktober 1915.) 
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Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående villkor och bestämmelser för åtnjutande av de 
i avlöningsstaten för skogsstatens ordinarie personal upptagna avlöningsförmåner; given 
Stockholms slott den 18 juni 1915, (Sv. Författningssamling n:r 370 år 1915, från trycket 
utkommen den 13 oktober 1915.) 

Kungl. Maj:ts nåd. kungörelse angående förbud mot utförsel från riket av vissa slag av 
virke m. m.; given Stockholms slott den 4 november 1915. (Sv. Författningssamling n:r 
413 år 1915; från trycket utkommen den 5 november 1915.) 

Omfattningen av de nya reviren och skogsvårdsområdena i Norr- och 

Västerbottens län. 

Kungl. Maj:t har härom i brev till domänstyrelsen den 8 oktober 1915 meddelat följande beslut. 
I skrivelse, n:r 194, den 27 maj 1915 i anledning av våra propositioner n:r 6 angå- 

ende driftkostnader under år 1916 för statens domäner och n:r 71 angående avlöningsstat 
för skogsstatens ordinarie personal m. m. har riksdagen anmäl:, bland annat, att riksdagen 

godkänt i riksdagens skrivelse intagen avlöningsstat för skogsstatens ordinarie personal att 
tillämpas från och med år 1916. 

Vid anmälan av riksdagens berörda skrivelse fastställde vi den 18 juni 1915 ifrågava- 
rande avlöningsstat. 

I skrivelse den 5 oktober 1915 har Ni nu anfört, att enligt ifrågavarande avlöningsstat 
skogsstatens ordinarie personal från och med är 1916 skulle utgöra 12 överjägmästare, 118 
jägmästare, 6 skogsingenjörer och 5 biträdande skogsingenjörer, i följd varav, då samma 
personal för närvarande utgjordes av 10 överjägmästare och 102 jägmästare, ytterligare 2 
överjägmästar-, 16 jägmästar- samt 6 skogsingenjörs- och 5 biträdande skogsingenjörstjänster 
skulle inrättas, 

Ni har vidare anfört, att enligt uttalande i statsrådsprotokollet vid vår ovannämnda pro- 
position n:r 71 skulle dels de nuvarande fyra nordligaste distrikten eller Luleå, Skellefteå, 
Umeå och Mellersta Norrlands distrikt med tillägg av Norra Hälsinglands och Västra Häl- 
singlands revir av Gävle—Dala distrikt indelas i 6 distrikt, dels inrättas i lappmarken 15 
nya revir, varigenom hela revirantalet i lappmarken skulle uppgå till 34, samt i Särna och 
Idre socknar ett nytt revir, dels ock förenämnda skogsingenjörer och biträdande skogsingen- 
örer anställas i Västerbottens och Norrbottens läns kustland; och har ni hemställt, att vi 

måtte förordna dels rörande omfattningen av vart och ett av de 7 norra distrikten, dels be- 
träffande såväl lappmarkens som ock Särna, Iddre och Transtrands socknars fördelning å 
revir, dels i fråga om kustlandets i Västerbottens och Norrbottens län indelning i tjänst- 
göringsområden — skogsvärdsområden — för skogsingenjörerna samt om biträdande skogs- 
ingenjörernas placerande å skilda skogsvårdsområden och de tjänstgöringsområden därinom, 
vilka skola dem anvisas, dels ock om viss reglering av omfattningen av Tåsjö, Norsjö, 
Jörns, Burträsks, Älvsby och Piteå revir. 

Slutligen har ni underställt vår prövning frågan rörande storleken av de tjänstgörings- 
penningar och respenningar, som böra tillkomma dels de nya överjägmästarna, dels de jäg- 
mästare, som beröras av den nya revirindelningen, 

Då vi nu låtit oss föredragas detta ärende, hava vi, med förklarande att Karesuando 

socken skall fortfarande tillhöra Pajala revir, från och med år 19:+6 fastställt följande revir- 
indelning för Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker i övrigt, nämligen: 
Norrbottens län; 

Jukkasjärvi revir. Jukkasjärvi socken. 
Vettasjoki revir: Av Gällivare socken: Kronomarker till Kalix och Kaitums älvområden, 

kror.oparkerna Valtio och Vettasjoki, Gällivare sockenallmänning vid Kalix älv samt byom 
rådena Killinge, Tjautjasjaure, Neitusuando, Avvako, Moskojärvi Soutojärvi, Vettasjärvi, 
Kääendöjärvi, Markitta, Nilivaara, Kuusikuornanen och Kilvokielinen. 

Gällivare revir: Av Gällivare socken : Kronoöverloppsmarker efter Lina älvs övre del 
samt på båda sidor om järnvägen Gällivare— Kiruna, väster ut emot Sjaunjaape och Jalto- 
nape samt norr ut till trakten av Harrå station, kronoparkerna Lina bl, 1—4, Leipipir bl. 
1—3 och Dundret ävensom följande hemmans- och byområden: Muorjevare, Juoikamaa eller 
Sjungberget, Liikavare, Lietikhed, Gällivare kyrkby, Kaptensgård och Puotak, Abborträsk 
och Rovanen, Ladnivare samt Allaväre: 

Storlandets revir: Av Gällivare socken: Kronoparken Storlandet, tzällivare sockens all- 

männingsskogar sydost om nämnda kronopark och mot Råneå och Kalix sockenrågångar, 

ävensomi hemmansskogarna Muorkafors, Härkmyran, Hornberg, Mårdsel, Vitträsk, Vuodas, 

Suppat, Saivets, Flakaberg, Risträsk, Bönträsk, Skaite. 
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Ängeså revir: Av Gällivare socken: kronoparkerna Lina bl. 5 och 6, Leipipir bl. 6 och 
7, f. d. kronoöverloppsmarken mellan dessa kronoparker samt Högmyran ävensom Gällivare 
sockens allmänningsskogar omkring Skrövån, Lina älv och Ängesån samt byområdena 
Leipojärvi, Duockas, Purmuvara, Saiem, Purnu, Palukuornainen, Hakkas, Sammakko, Ulatti, 

Aijävaara, Killivaara, Hirvasvaara, Mentyvaara, Ansavaara, Yrtivaara, Rotirova, Järämää, 

Storberget, Torrivaara, Pahtapalo, Skröven, Torasjärvi. | 

Råneträsk revir: Av Gällivare socken: Kronoparken Råneträsk bl. 1—4, kronoparken 
Meurisvare samt f. d. kronoöverloppsmarker å ömse sidor om Råne älv och Gällivarebanan 
samt mellan förstnämnda kronopark och sydöst om revirgränsen; ävensom följande hem- 
mansskogar: Nenesvare, Ripats, Pudtjas, Nuortikon, Orrovara, Njarkavare, Rudna, Urtijaure, 
Jutsavare, Harrijaure, Radnilombolo, Rassivare, Skeldoive, Kilvo, Nattavare, Siekavare, Koski- 

vara, Lomondisuando, Teurevara, Solberg, Slättberg. 

Porjus revir: Av Gällivare socken: Trakterna vid Stora Lule älv och Stora Luleträsk, 
omfattande oavvittrade områden och kronoöverloppsmarker, kronoparken Råneträsk bl. 5 och 
6 samt hemmanen Jutsarova, Långviken, Sjaunja och Stainasvare. Av Jokkmokks socken: 
Trakterna vid Stora Luleträsk och Stora Lule älv ned t. o. m. Annavare, omfattande oav, 

vittrade områden, kronoparkerna Ananas bl. 2—4, Pakko bl. 2—4, kronoöverloppsmarken 
Anavare samt hemmanen Ligga, Porjus, Ålloluote, Kaltisluokte, Hyddan, Jaurekaska och 
Storholmen. 

Storbackens revir: Av Jokkmokks socken: området öster om Stora Lule älv från och 
med kronoparken Ananas bl. 1; av området mellan Stora och Lilla Lule älv, kronoparken 
Sukksoive ävensom inom och nedom denna kronopark belägna överloppsmarker och all: 
männingar samt byområden, 

Jokkmokks revir: Av Jokkmokks socken: Kronoparken Pakko bl. I samt mellan denna 
kronopark Ligga byområden och kronoparken Sukksoive belägna områden norr om Lilla 
Lule älv; kronoparken Pärlan bl. X—XII, av kronoparken Görjeå bl. I, II, III och av bl. 

V trakten norr och väster om en från västra hörnet av bl. IV till nordöstra hörnet av 
Näsbergs by dragen linje; samtliga allmänningsskogar och byområden mellan och inom före- 
nämnda två kronoparker ävensom områden omkring Jokkmokks kyrkby tillVaikijaure och 
Purkijaure. 

Görjeå revir: Av Jokkmokks socken: områdena mellan Jokkmokks revirs sydöstra gräns, 
Lilla Lule älv och Edefors sockengräns samt i sydväst till och med kronoparken Vargiså- 
vattnen omkring Spadnobäcken, byområdena Spadnovare, Luovaure och Peske. 

Pärlälvens revir: Av Jokkmokks socken: Pärlälvens flodområde samt Lilla Lule älvs flod- 
område ovanför Vajkijaure. 

Sikå revir: Av Jokkmokks socken: Av Vargisåvattnens kronopark trakterna till Sikån 
och Vitbäcken med biflöden samt området vid Vargisån norr om ån nedom Junka, även- 
som hemmanen Jukkil, Kittajaure och Kåbdalis, 

Vargiså revir: Av Jokkmokks socken: Av Vargisåvattnens kronopark trakterna till Vargisån 
ovan Junka. Av Arvidsjaurs socken: trakterna till Vargisån, till Pite älv nedom Abmorälven 
samt till Ljusträskbäcken, omfattande kronoparkerna Kuodlejaur, Junkaberget, Storbrännan 
och Ljusträsk jämte hemmanen Åberget, Nästräsk, Ljusträsk, Pilträsk, Brännäs och Gran- 
berget. 

Malmesjaurs revir: Av Arvidsjaurs socken: Pite älvs flodområde ovanför Abmorälven även- 
som Abmorälvens flodområde med undantag av trakterna vid Rakkijaurbäcken, omfattande 
kronoparkerna Abmorhed, Malmesliden, Abraur och Trollforsen jämte därinom belägna en- 
enskilda skogar.Av Arjeplogs socken: Kronoparkerna Luottonlandet, Vardotoppen, Eggelats, 
Granliden och Ståkkelandet, jämte därinom belägna kronoöverloppsmarker och enskilda 
skogar. 

Västra Arvidsjaurs revir: Av Arvidsjaurs socken: Rackejaurbäckens, Järfojaurälvens, 
Långträskälvens samt delar av Svärdälvens och Skellefteå älvs flodområden — varvid södra 
gränsen i huvudsak utgöres av Avaviken, landsvägen Avaviken—Arvidsjaur samt sjön Ar- 
vidsjaur till Framnäs — omfattande kronoparkerna Långdalen, Järfolandet, Vaksliden, Björk- 
berget, Njaukeln, Långträskåsen, Ravenberget samt bl. I av kronoparken Avaviken jämte 
därinom belägna enskilda skogar. 

Hemmanen Södra Sandviken, Dunliden, Kläppen, Klocksta och Renvallen skola helt räk- 
nas till Västra Arvidsjaurs revir, likaså Baktåive delvis inom Arleplogs socken belägna by- 
områden. Hemmanet Suolojaur tillhöriga utskiften på kronoparken Långdalen hänföras till 
Malmesjaurs revir. k 

Östra Arvidsjaurs revir: Av Arvidsjaurs socken: Viståns, Lomträskbäckens och Aby älvs 
flodområden samt de delar av Byske älvs flodområde, som äro belägna norr om sistnämnda 
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vattendrag fr, o m. Framnäs österut till Piteå sockenrå, allt omfattande kronoparkerna Vist- 
åsen, Njallejaur, Lomträskvattnet, Häggsjöliden, Dubblabergen, Donkaberget, Krampahöjden 
och Brännliden jämte därinom belägna enskilda skogar och allmänningsskiften ävensom 
Brännfors stockfångstskog. 

Södra Arvidsjaurs revir: Av Arvidsjaurs socken: Skellefte älvs flodområde med undantag 
av bl. I av kronoparken Avaviken ävensom de delar av Svärdälvens och Byske älvs flod- 
områden, som icke tillhöra Västra eller Östra Arvidsjaurs revir; allt omfattande bl. 2 av 
kronoparken Avaviken, kronoparkerna Ledfat, Hedberget, Laxbäcken, Svärdlandet, Krut- 
berget, Skattån, Vågträsk, Ålderliden, Sandberget, Tjärnheden, Hällselskroken, Näverlillpn 
och Siksjö jämte därinom belägna enskilda skogar ävensom Arvidsjaurs kyrkoherdeboställe 
samt Arvidsjaurs sockenallmänning vid Skellefte älv. 

Arjeplogs revir: Arjeplogs socken med undantag av de omkring Pite älv nedom 
Vuolvojaure belägna kronoparker m. fl. områden, som tillhöra Malmesjaurs revir. 

Västerbottens län: 

Malå revir: Malå socken utom kronoparken Stenträskheden (som hänföres till Bjurbäckens 
revir). 
NR Sorsele revir: Av Sorsele socken: avvittrade områden norr om Vindelälven — 

däri inräknade Sorsele kyrkoherdeboställe i dess helhet samt Norrsele och Örnäs skifteslag 
— ävensom oavvittrade marker till Storvindeln och Vindelälvens övre lopp. 

Södra Sorsele revir: Av Sorsele socken återstående del, däri inräknade hela områdena 
för de på båda sidor om Vindelälven -belägna byarna Stensund med Gustavsberg, Saxnäs, 
Kvarnbränna, Blattniksele, Sandsele, Råstrand och Holmfors. 

Västra Stensele revir: Tärna socken i sin helhet. Av Stensele socken övre delen från 
Tärna sockengräns och österut t o. m. kronoparken Gunnam bl. IX, XIII och XIV, krono- 
parken Luspberget och byområdena Norrdal, Sördal, Vallnäs, Luspholm och Näsvattnet;, 

Östra Stensele revir: Av Stensele socken: återstående del. 
Bjurbäckens revir: Av Lycksele socken: nordvästra delen mot Sorsele och Malå socknar 

samt med gränser i övrigt: i öster mot Brännfors och Wormträsks byområden, kronoparken 
Löparen, Strycksfors och Ruskträsks byområden, kronoparken Grenen samt Sjönäs hemman; 
i söder mot Umgransele by, kronoparken Nordanås, Blåviks och Rusele hemman, krono- 
parken Sikträskberget samt Stenträsks och Lyxabergs hemman. Av Malå socken: kron- 
oparken Stenträskheden. 

Lycksele revir; Av Lycksele socken: nordöstra delen öster om Ume älv och Lycksbäcken 
intill Bjurbäckens revirgräns, Tuggensele och Sjönäs hemmansområden på båda sidor om 
Ume älv hänföras helt till Lycksele revir. 

Blåvikens revir: Av Lycksele socken: trakterna omkring Ume älv med gräns i norr och 
öster mot Bjurbäckens revir (se ovan) och Lycksbäcken, i söder mot Ume älv samt norra 
gränserna för Betsele och Holmlunds hemman, kronoparken Djupliden bl. 2, Bäverträsks. 
Tallträsks, Örehults, Öravans, Vinlidens, Björkbergs och Norrbäcks by- och hemmansom- 
tåden samt i väster mot Stensele socken. 

Vinlidens revir: Av Lycksele socken: trakterna dels omkring Öre älvs källflöden, dels 
å södra sidan av Ume älv fr. o. m. Betsele by med gränser i norr mot Blåvikens revir, i 
öster mot Lycksele revir och Degerfors socken, i söder mot Örträsks socken samt de norra 
gränserna för kronoparken Örålandet, Knaftens by, kronoparkerna Pundliden och Söderås, 
Hornmyrs by och kronoparken Boden samt i övrigt mot Fredrika, Åsele, Vilhelmina och 
Stensele socknar. Lycksele kyrkoherdeboställe samt Lycksele, Hedlunda och Tannsele på 
båda sidor om Umeälven belägna byområden hänföras helt till Vinlidens revir. Av Vilhel- 
mina socken: Norrviks byaskog. Å 

Örå revir: Av Lycksele socken: återstående södra del omkring Öre älv intill gränsen 
mot Vinlidens revir. Örträsks socken i sin helhet. 

Fredrika revir. Fredsika socken i sin helhet. 
Västra Åsele revir: Av Åsele socken: trakterna dels väster om Ångermanälven och Torv- 

sjöån med undantag av till Hälla och Lavsjö byar hörande områden, dels de öster om Ån- 
germanälven belägna delarna av kronoparkerna Almselelandet och Kulterkölen samt av 
byarna Torvsjö, Stenselekroken, Torvsele, Söråsele och Gavsele. Av Dorotea socken: Kro- 

noparkerna Lånsjömon, Simsjön och Stenbithöjden. 
Östra Åsele revir: Av Åsele socken: dels trakterna öster om Ångermanälven och Forv- 

sjöån förutom de därinom belägna delarna av kronoparkerna Almselelandet och Kulterkölen 
samt byarna Torvsjö, Stenselekroken, Torvsele, Söråsele och Gavsele; dels en väster om 
Angermanälven belägen Hälla by tillhörig trakt. i 
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Hl revir: Av Vilhelmina socken: Nedre delen — med undantag av Norrviks till- 
Vinlidens revir hänförda hemmansområde — från Åsele sockengräns och västerut t. o. m, 
hemmanen Djupdal, Svannäs, Kristineberg, Karlsbacka och Lövliden samt kronoparken 
Aronsjökullarna och hemmanen Nyliden, Storsele, Grundsjö och Fianberg. 

Malgomajs revir: Av Vilhelmina socken: västra delen till Volgsjö revirgräns, 
Dorotea revir: Dorotea socken med undantag av kronoparkerna Lånsjömon, Simsjön och 

Stenbithöjden. Av Asele socken: Två områden, som tillhöra Lavsjö i övrigt i Dorotea socken 
belägna by. 

I fråga om Särna, Idre och T»ranstrands socknar av Kopparbergs län hava vi från och 
med år 1916 fastställt följande revirindelning, nämligen: 

Särna revir: Av Särna socken: Sydöstra delen intill östra gränsen av Särna sockens besparings- 
skog; av Idre socken: Sydöstra hörnet intill västra och norra gränserna av Lillfjätens hem- 
mansområde ; 

Idre revir: Av Idre socken: Norra delen intill 13:de parallellen och Lillfjätens västra 
och norra gränser. 

Transtrands revir: Av Särna socken: Området väster om Särna sockens besparingsskogs 
östra gräns; av Idre socken: Området söder om 13:de parallellen; Transtrands socken. 

Beträffande Västerbottens och Norrbottens läns kustland hava vi från och med år 1916 
fastställt följande fördelning i skogsvårdsområden, innefattande tillika föreskrift om de biträ- 
dande skogsingenjörernas placerande på skogsvårdsområdena samt anvisande åt dem av 
särskilda tjänstgöringsområden därinom, nämligen: 

Norrbottens lån: 

1. Övertorneå skogsvårdsområde: Socken: Pajala, Junosuando, Korpilombolo, Tärendö, 
frame och Hietaniemi socknar. - 

Töre skogsvårdsområde: Socken: Karl Gustavs, Nedertorneå, Nederkalix, Töre, Över- 

Kalix och Råneå socknar. 
1) Biträdande skogsingenjör med tjänstgöringsområde omfattande Råneå socken sam 

Töre församling. 
3. Luleå skogsområde: Edefors, Överluleå, Nederluleå och Älvsby socknar samt Piteå 

landsförsamling. 
2) Biträdande skogsingenjör med tjänstgöringsområde omfattande Edefors, Överluleå och 

Nederluleå socknar, 

Västerbottens län: 

4. Skellefteå skogsvårdsområde: Byske, Jörns och Norsjö socknar samt Skellefteå 
landsförsamling. 

3) Biträdande skogsingenjör med tjänstgöringsområde omfattande Byske och Jörns socknar. 
5. Västra Nysätra skogsvårdsområde : Burträsks, Lövångers, Nysätra och Bygdeå socknar. 
4) Biträdande skogsingenjör med tjänstgöringsområde omfattande Nysätra och Bygdeå 

socknar. 
6. Umeå skogsvårdsområde: Sävars, Hörnefors, Vännäs, Degerfors, Bjurholms och 

Nordmalings socknar samt Umeå landsförsamling. 
5) Biträdande skogsingenjör med tjänstgöringsområde omfattande Degerfors socken. 
Därjämte hava vi förklarat, att nuvarande Härnösands revir skall från och med år 1916 

benämnas Sollefteå revir. 
Vidare hava vi förordnat, att vart och ett av Tåsjö i Västernorrlands län och Norsjö, 

Jörns och Burträsks revir i Västerbottens län skall från med år 1916 hava följande omfattning: 
Tåsjö revir: Tåsjö, Bodum och Fjällsjö socken. 
Norsjö. revir: Norsjö socken med undantag av kronoparkerna Klintliden, Kottliden och 

Granlandet. 
Av Skellefteå socken den del, som är belägen söder om Skellefte älv, med undantag av 

kronoparken Brännvattsliden och hemmanet Kyrkbäcken med inskränkt dispositionsrätt till 
skogen. 

Jörns revir: Av Skellefteå socken den del, som är belägen norr om Skellefte älv, Byske 
och Jörns socknar. 

Burträsks revir: Av Skellefteå socken kronoparken Brännvattsliden och hemmanet Kyrk- 
bäcken. 

Av Norsjö socken kronoparkerna Klintliden, Kottliden och Granlandet, Burträsks, Ny- 
sätra, Lövångers och Bygdeå socknar, 

Vi hava därjämte föreskrivit, att från och med år 1916 Älvsby revir skall omfatta Älvsby 
socken och Prtedå revir Piteå socken. 
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Vidare hava vi förordnat, att de två nya överjägmästardistrikten skola inrättas i Norr- 
land, samt att i anledning därav de 7 nordligaste distrikten med nedanstående benämningar 
skola från och med år 1916 omfatta följande revir och skogsvårdsområden, nämligen: 

Övre Norrbottens distrikt: 

12 Revir: Jukkasjärvi, Vettasjoki, Gällivare, Storlandet, Ängeså, Råneträsk, Porjus, Pa- 
jala, Torneå, Tärendö, Kalix och Råneå, 

2 Skogsvårdsområden: Övertorneå och Töre (1 biträdande skogsingenjör). 

Nedre Norrbottens distrikt: 

12 Revir: Storbacken, Jokkmokk, Görjeå, Pärlälven, Sikå, Vargiså, Malmesjaur, Östra 
Arvidsjaur, Västra Arvidsjaur, Boden, Piteå och Älvsby. 

I Skogsvårdsområde: Luleå (1 biträdande skogsingenjör). 

Skellefteå distrikt: 

3 Revir: Arjeplog, Södra Arvidsjaur, Malå, Norra Sorsele, Södra Sorsele, Jörn, Norsjö 
och Burträsk. 

2 Skogsvårdsområden : Skellefteå och Nysätra (2 biträdande skogsingenjörer). 

Umeå distrikt: 

9 Revir: Västra Stensele, Östra Stensele, Rjurbäcken, Lycksele, Blåviken, Vinliden, Örå, 
Degerfors och Bjurholm samt Hällnäs skolrevir. 

I Skogsvårdsområde: Umeå (1 biträdande skogsingenjör). 

Hörnösands distrikt: 

10 Revir: Fredrika, Västra Åsele, Östra Åsele, Volgsjö, Malgomaj, Dorotea, Anundsjö, 
Sollefteå, Junsele och Tåsjö. 

Mellersta Norrlands distrikt: 

10 Revir: Frostviken, Östersund, Åre. Hallen, Bräcke, Rätan, Hede, Medelpad, Norra 

Hälsingland och Västra Hälsingland samt Bispgårdens skolrevir. 

Gåvle— Dala distrikt; 

10 Revir: Hamra, Gästrikland, Kopparberg, Älvdalens Östra, Älvdalens västra, Särna, 
Idre, Transtrand, Väster-Dalarna, Malingsbo och Kloten samt Grönsinka skolrevir. 

Vi hava vidare för tiden från och med år 1916 dels, med förklarande att överjägmästarna 
i Skellefteå, Umeå, Mellersta Norrlands och Gävle—Dala distrikt skola fortfarande åtnjuta 
de för dessa befattningar bestämda belopp av tjänstgöringspenningar och respenningar, för- 
ordnat, att 3,200 kr. tjänstgöringspenningar och 1,300 kr. i respenningar skola tillkomma” 
en var av överjägmästarna i Övre Norrbottens, Nedre Norrbottens och Härnösands distrikt, 
dels ock att nedannämnda belopp i tjänstgöringspenningar och respenningar skola tillkomma 
jägmästarna i nedanstående revir; nämligen: 

Tjänstgöringspenningar med 3,000 kr.: 

Jägmästarna i Jukkasjärvi, Vettasjoki, Porjus, Storbackens, Jokkmokks, Pärlälvens, Sikå, 
Vargiså, Malmesjaurs, Arjeplogs, Norra Sorsele, Södra Sorsele, Västra Stensele, Östra Sten- 
sele, Malgomajs och Volgsjö revir. 

Tjänstgöringspenningar med 2,800 kr.: 

Jägmästarna i Gällivare, Råneträsks, Ängeså, Storlandets, Görjeå, Östra Arvidsjaurs, 
Västra Arvidsjaurs, Södra Arvidsjaurs, Malå, Bjurbäckens, Lycksele, Blåvikens, Vinlidens, 
Örå, Fredrika, Östra Åsele, Västra Åsele, Dorotea, Särna, Idre och Transtrands revir. 

Respenningar med 900 kr.: 

Jägmästarna i Jukkasjärvi, Vettasjoki, Porjus, Storbackens, Jokkmokks, Görjeå, Pärl- 
älvens, Sikå, Vargiså, Malmesjaurs, Östra Arvidsjaurs, Västra Arvidsjaurs, Södra Arvidsjaurs, 
Arjeplogs, Norra Sorsele, Södra Sorsele, Västra Stensele, Östra Stensele, Bjurbäckens, Lyck- 
sele, Blåvikens, Vinlidens, Östra Åsele, Västra Åsele, Malgomajs, Volgsjö, Dorotea, Särna, 
Idre och Transtrands revir, samt 
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Respenningar med 800 kr.; 

Jägmästarna i Gällivare, Råneträsks, Ängeså, Storlandets, Malå, Örå och Fredrika revir. 
Slutligen hava vi bemyndigat eder att i särskilda fall, då en under skogsstatens förvalt- 

ning eller kontroll stående fastighet, såsom belägen å båda sidor om vattendrag, sockenrå- 
gång eller annan gräns, som utgör skillnad mellan två förvaltningsområden, skulle enligt före- 
stående indelning tillhöra till en del det ena och till den övriga delen det andra av dessa 
områden, bestämma en sådan jämkning uti den av oss fastställda indelningen i distrikt, revir 
och skogsvårdsområden, att fastigheten i dess helhet hänföres till ettdera distriktet, reviret 

eller skogsvårdsområdet. 

Extra iägmästares rätt till dagtraktamenten under vissa rese= och liggedagar 

under utsyningsförrättningar åt enskilde i lappmarken. 

Kungl. Maj:ts utslag på de besvär, assistenten i Burträsks revir, extra jägmästaren H. 
Fogelström i underdånighet anfört över Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Västerbottens 
län den 7 januari 1915 meddelade beslut i fråga om traktamentsersättning åt klaganden. 

I anledning av vilka besvär utlåtanden avgivits den 3 april 1915 av Kungl. Maj:ts be- 
fallningshavande, den 19 i samma månad av domänstyrelsen samt den 19 augusti 1915 av 
statskontoret; | 

givet i Regeringsrätten den 29 september 1915. 
I den 2 januari 1915 avgiven räkning å traktamentsersättning för fjärde kvartalet 1914 

å tillhopa 360 kronor upptog klaganden, som den 7 november förrättat utsyning 3 skatte- 
hemmanet Avanäs, ersättning med 6 kronor för söndagen den 8 november såsom liggedag 
för regn, samt för måndagen den 9 november med likaledes 6 kronor för resa från Avanäs 
till Långträsk, en vägsträcka av 8 kilometer. Den 10 november handlade klaganden utsy- 
ningsförrättning å skattehemmanet Vimmerby. 

Vid räkningens granskning å landskontoret anmärktes, att som söndagen den 8 novem- 
ber ej syntes vara sådan rese- eller förrättningsdag, varför traktamente borde utgå, 6 kronor 
borde fråndragas från räkningens slutsumma. Därest denna anmärkning icke skulle god- 
kännas, hemställes, att traktamente för den 9 november måtte bortgå, enär den korta resan 
å 8 kilometer denna dag lämpligen kunnat företagas under söndagen den 8 november, även 
om väderleken då icke varit den bästa. 

Genom överklagade beslutet godkände Kungl. Maj:ts befallningshavande, efter avdrag 
från räkningens slutsumma av det debiterade dagtraktamentet för den 8 november, till ut- 
betalning ett belopp av 354 kronor. 

I besvären yrkas, att det sålunda avdragna beloppet 6 kronor måtte till klaganden utan- 
ordnas, 

Kungl. Maj:t har i nåder låtit sig föredragas ovanberörda underdåniga besvär, och som 
med avseende å i målet upplysta omständigheter det icke skäligen kan anses hava ålegat 
klaganden att till undvikande av uppehåll i de honom åliggande förrättningarna företaga 
resa till det nya förrättningsstället vare sig å omförmälda söndag eller dagen därförut samt 
förrättningsmannens uppgift, att den där verkställda förrättningen varit av sådan omfattning, 
att för densamma en hel dag tagits i anspråk, lämnats obestridd, alltså och då vid berörda 
förhållanden klaganden må jämlikt 18 $ resereglementet anses berättigad att jämväl för ifråga- 
varande söndag åtnjuta traktamentsersättning, finner Kungl Maj:t skäligt att, med undan- 
röjande av Kungl. Maj:ts befallningshavandes beslut i vad det överklagats, visa målet åter 
till- Kungl. Maj:ts befallningshavande för ny behandling. Det vederbörande till underdånig 
efterrättelse länder. : 

62. Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1915. 
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Domänstyrelsens cirkulär, beslut, framställningar 

och yttranden. 

Utsyning av auktionsvirket i Norrland under året före försäljningen. 

Domänstyrelsen har härom den 23 nov. till samtliga överjägmäsare och jägmästare i 
Norrland och Dalarna utfärdat följande cirkulär: 

Då det å ena sidan vore önskvärt, att spekulanter å virke, som till försäljning utsynas å 
allmänna skogar under skogsstatens vård och förvaltning i Norrland och Dalarna, bereddes 
längre tid till beseende och värdering av detsamma, än som ed nu gällande ordning är 
dem medgiven, samt i övrigt vissa fördelar kunde vara att emotse, därest det virke, som 
ett visst år utbjödes till försäljning, vore utsynat redan året därförut, under det att å andra 
sidan ändring i utsyningsförfarandet för sådant ändamål icke kan med hänsyn till förefintlig 
brist å tjänstepersonal genomföras annat än efter hand, vill Kungl. Domänstyrelsen härmed 
föreskriva följande. 

I samband med avlämnande av utsyningsförslag för år 1916 skall vederbörande jägmäs- 
tare hava att i särskilt utsyningsförslag avgiva förslag rörande utsyning under nyssnämnt år 
av cirka halva beloppet av den skogsavkastning för år 1917, som är avsedd till försäljning 
genom vederbörande Konungens Befallningshavandes försorg sistnämnt år, och vilken anses 
kunna utsynas under år 1916 med å respektive revir anställd tjänstepersonal eller med till- 
hjälp av eventuellt ökad sådan, därest tillgången å tjänstemän framdeles under året kan 
medgiva sådan ökning. 

Utsyningsförslagens uppställning. 

Domänstyrelsen har härom den 23 nov. 1915 utfärdat följande cirkulär till samtliga för- 
valtande skogstjänstemän i Norrland och Dalarna. 

Där i gällande reglementariska föreskrifter för skogsstatens tjänsteförvaltning utsynings- 
förslag skall upprättas i enlighet med det i samma föreskrifter angivna formulär n:r 6, skall 
hädanefter iakttagas, att utsyningsförslaget upprättas på sätt framgår av ny i Kungl. Styrel- 
sen uppgjord blankett n.r 6 a, som tillhandahålles efter rekvisition hos Kungl. Styrelsens 
registrator. 

I enlighet härmed skall iakttagas bland annat, att, även om i gällande hushållningsplan 
eller avverkningsplan det årliga avverkningsbeloppet är uttryckt i antal träd, det virkesbe- 
lopp, som föreslås till avverkning för året, skall angivas i beräknat antal kubikmeter virke. 

Åtgärder för tillhandahållande av ved från statsskogarna under vintern 

1916—1917. 

Domänstyrelsen har härom den 24 nov. 1915 avgivit följande utlåtande till Kungl. Maj:t. 
Genom nådig remiss den 9 november 1915 har Domänstyrelsen anbefallts att avgiva 

underdånigt utlåtande över Svenska Stadsförbundets livsmedelskommittés underdåniga fram- 
ställning den ”/,, 1!9!5 om åtgärder för tillhandahållande av ved för bränsleåret 1916—1917: 
och får domänstyrelsen med tagen hänsyn till de erfarenheter, som vunnits under inneva- 
rande års leverans av ved till statens livsmedelskommission, i underdånighet anföra följande. 

Med hänsyn tll att 90 Z av samtliga statsskogar äro belägna i Norrland och Dalarna, 
kan ej allt för stora förhoppningar få ställas på statsskogarnas förmåga att tillgodose all- 
mänhetens behov av bränsle, i särskilt de södra och mellersta delarna av landet. I södra 
landet ligga statsskogarna, som endast utgöra 5 24 av samtliga därvarande skogars areal, 
ofta inom de större skogstrakterna, varifrån frakten ofta blir alltför dyr till slättbygden, 
där veden bäst behöves. Domänstyrelsen har i skrivelse den 28 juli 1915 till samtliga 
överjägmästarna anmodat dem att i samråd med distriktets revirförvaltare överväga, huruvida 
ej avverkning och upphuggning av kastved för nästkommande års behov lämpligen kunde 
ökas, och därom inkomma med förslag. Denna ökning kan dock ej alltid äga rum i den 
utsträckning, som vore önskvärd och av behoset påkallad, enär huggning av ved ofta är 
kombinerad med andra avverkningar, varvid toppar och grenar efter dessa tillgodogöras 
som ved. 

Vid överläggning med rikets samtliga överjägmästare hos domänstyrelsen i början av 
november månad innevarande år har denna fråga varit föremål för överläggning, varvid 
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framhölls vikten av att från statens sida gjordes ett så vitt möjligt kraftigt ingripande för 

ernående av största möjliga utbyte av bränsle för kommande år, och har styrelsen sålunda 

vidtagit och kommer att vidtaga de inom lämplighetens gräns liggande åtgärder, som kunna 
leda till att från statsskogarna i största möjliga utsträckning tillhandahålles ved under bränsle- 

året 1916—1917. 

Föreslagna bestämmelser om skogsstatspersonalens frikallelse från 

krigstiänstgöring. 

Domänstyrelsen har härom den 6 nov 1915 avgivit följande utlåtande till Kungl. Maj:t. 
Genom nådig remiss den 9 oktober 1915 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt domänstyrel- 

sen att avgiva underdånigt utlåtande över ett av chefen för generalstaben avgivet förslag till 
sådana ändrade bestämmelser rörande frikallelse från eller uppskov med tjänstgöring för rikets 
försvar, som kunna anses erforderliga. 

Till åtlydnad härav får styrelsen, som anser ett generellt bedömande av lämpligheten av 
de nya bestämmelserna falla utom ramen för styrelsens utlåtande i denna fråga, efter verk- 
ställd granskning av remissakten i underdånighet anföra vissa önskemål med hänsyn till upp- 
skovsmöjligheterna för inom skogsstaten och vid skogsskolorna anställd ordinare och extra 

personal vid mobilisering. 
I remissakten åtföljande »Förslag till Kungl. kungörelse angående laga förfall för inställelse 

till tjänstgörirg vid mobilisering samt uppskov med och frikallelse från dylik inställelse för 
vissa värnpliktiga» angives i $ 2 såsom motiv för uppskov åt värnpliktiga att dessas »fort- 
satta civila verksamhet är oundgängligen nödvändig för att trygga statslivets jämna gång 
eller för andra högst viktiga allmänna intressen». Utgående från denna grundprincip och 
då det synes styrelsen som om det vore fullt berättigat, att till denna kategori hänföra vissa 
värnpliktiga befattningshavare inom domänstyrelsen och skogsstaten samt vid statens skogs- 
skolor, får styrelsen såsom önskvärt uttala att författningens ordalydelse så formuleras, att de 
tvenne sistnämnda kategorierna befattningshavare icke uteslutas från möjlighet att vinna 
uppskov med inställelse till tjänstgöring vid mobilisering. För hos styrelsen anställd tjänste- 
mannapersonal står enligt förslagets $ 4: B: I:a sådan möjlighet öppen, under det att skogs- 
statens tjänstemän och befattningshavare vid skogsskolorna icke synas kunna inrangeras 
bland de i åberopade moment uppräknade värnpliktiga, nämligen sådana, »som äro anställda 
vid statens ämbetsverk eller andra offentliga verk och inrättningar», och ej heller tillräckligt 
tydligt utmärkts att de anses höra under moment d under B: I. 

Denna styrelsens hemställan är grundad på de erfarenheter som vunnits under nästföre- 
gående och innevarande år i fråga om svårigheterna att under mobiliseringstider, då ett 
större antal av skogsstatens yngre tjänstemän inkallats till militär tjänstgöring, kunna på ett 
rätt sätt förvalta kronans skogar och utnyttja de ekonomiska resurser, som därav betingas. 
Den stora betydelse de svenska statsskogarna hava för landets ekonomiska ställning är allt 
för väl känd för att i detta sammanhang behöva närmare utvecklas; här må endast erinras 
att domänstyrelsen i underdånig skrivelse av den 30 september 1915 beräknat inkomsterna 
från kronoskogarna för år 1917, inklusive arrendemedel från kronans jordbruksdomäner, till 

icke mindre än 28,500,000 kronor. Att särskilt i krigstider det är av största betydelse att 
hålla statens inkomster uppe vid högsta möjliga nivå synes styrelsen uppenbart och detta 
kan vidkommande kronoskogarna endast ske därigenom, att domänstyrelsen även vid mobili- 
sering beredes möjlighet att få disponera därför oundgängligen nödiga arbetskrafter. Vis- 
serligen kunna åtskilliga arbeten såsom kulturarbeten, dikningar, skogsindelning och dylikt 
i krigstid till viss grad eftersättas, ehuru de framtida inkomsterna från statsskogarna där- 
igenom reduceras, men de direkt inkomstgivande förrättningarna såsom utstämpling av skog, 
värdering och virkesförsäljning samt av kronan utförda avverkningar måste i varje fall fortgå 
i ordinär utsträckning eller kanske rent av forceras. Då dessa förrättningar upptaga den 
icke minsta delen av skogsstatstjänstemännens tid och dessa tjänstemäns antal för närvarande, 
särskilt sommartid. visat sig vara långt ifrån tillräckligt, framgår härav att de olägenheter 
som skulle uppkomma genom överhövan stora inskränkningar i skogsstatens arbetskrafier 
äro av allvarlig art. I och med skogsundervisningens nyligen skedda omorganisation torde 
nyss antydda” brist på tjänstemän komma att i sinom tid avhjälpas, men man måste dock 
räkna med en förhållandevis lång övergångstid, innan nöjaktigt resultat kan förväntas av 
denva åtgärd. Beträffande skogsskolornas personal får styrelsen erinra därom, att denna ät 
anställd ej blott för teoretisk undervisning, utan även för praktiska arbeten å skolreviren, 
vilka arbeten i allt väsentligt motsvara skogsstatens revirpersonals verksamhet, 

De omständigheter som föranlett styrelsens här i avskrift bilagda underdåniga skrivelse 
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den 5 maj 1915 angående frikallelse av skogsstatens och skogsskolornas personal, anser 
styrelsen således fortfarande föreligga under den närmaste framtiden, och tillåter sig styrel- 
sen ytterligare understryka i denna skrivelse framlagda skäl. Styrelsens åberopade skrivelse 
bifölls av Eders Kungl. Maj:t genom nådigt brev den I juni 1915. 

Domänstyrelsen får således i underdånighet hemställa att för beredande av möjlighet till 
uppskov på bestämd tid efter ansökan, synnerligast under tiden för utearbetens handläggande 
åt befattningshavare vid skogsstaten och statens skogsskolor i sådan riktning förtydligande 
tillägg göres till $ 4: B: I av »förslag till Kungl. kungörelsen angående laga förfall för in- 
ställelse till tjänstgöring vid mobilisering samt uppskov med och frikallelse från dylik in- 
ställelse för vissa värnpliktiga» (bil. 3, sid. 5) samt i punkt 20 B I i »Förslag till änd- 
ringar av I. I. B.» (bil. I, sid. 14) att häri även inrymmas nyssnämnda kategorier värn- 
pliktiga befattningshavare. Då vad ovan sagts om värnpliktiga befattningshavare äger lika 
tillämplighet även för de skogsstatens och skogsskolornas tjänstemän, som tillhöra landstor- 
men, får styrelsen tillika i underdånighet hemställa, att motsvarande ändring eller tillägg 
göres beträffande punkt 16: B: I i »Förslag till ändringar av I. I. L.» (bil. 2, sid. 32). 

Till sådana befattningshavare, vilka eventuellt kunna komma i behov av uppskovs er- 
hållande, synes styrelsen, närmare specificerat, böra hänföras 

ordinarie, t. f. och biträdande jägmästare, 
ordinare och t. f. föreståndare för skogsskola, 
ordinarie, t. f. och biträdande skogsingenjörer, 
överjägmästareassistenter, 
skogstaxatorer, 
assistenter förordnade på revir under minst tre månader med huvudsaklig uppgift att hand- 

lägga utsyningsförrättning, 
ordinarie, t. f. och biträdande kronojägare, 

för år permanent förordnade extra kronojägare med arvode. 
Remissakten bifogas härjämte. 

Ifrågasatt ändring av dimensionslagen. 

Domänstyrelsen har härom den 16 oktober 1915 avgivit följande underdåniga utlåtande. 
Genom nådig remiss den 30 januari 1915 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt domänsty- 

relsen att avgiva underdånigt utlåtande över en av svenska trävaruexportföreningen enligt 
anhållan från fyra trävarubolag gjord framställning om viss ändring i Kungl. förordningen 
den 24 juli 1903 angående åtgärder till förekommande av överdriven avverkning å ungskog 
inom Västerbottens och Norrbottens län, och får styrelsen med föranledande härav i under- 
dånighet anföra följande. 

Trävaruexportföreningens hemställan och ifragavararide trävarubolags denna framställning 
bifogade skrivelse avser att skildra missförhållanden belysande nyssnämnda 1903 års lagstift- 
nings verkningar med avseende på bevakningen av timmer eller trävaror, avsedda att forslas 
sjöledes från ort till annan inom Väster- och Norrbottens län, och göres i skrivelsen gällande, 
att lagstiftningen härvid åstadkommit betydande besvär och onödiga kostnader för såväl den 
enskilda industrien som för tullförvaltningen, utan att lagens effektivitet därigenom ökats. 
Huvudsakliga anledningen till dessa förhållanden är, såsom trävaruexportföreningen påvisat, 
att söka däri, att förordningen ej gjort någon skillnad mellan skeppning till ort utom Norr: 
och Västerbottens län och inom dessa län. 

När domänstyrelsen den 7 juli 1913 avgav underdånigt yttrande över den norrländska 
skogsvårdskommitténs den 16 mars 1912 avgivna betänkande i vad detsamma avsåge dimen- 
sionslagen, hade styrelsen sin uppmärksamhet riktad även på nu antydda missförhållanden, 
till vilkas avhjälpande kommitterade icke föreslagit någon ändring i författningens ordaly- 
delse, och på sätt styrelsen i detta yttrande föreslagit lydelsen av denna del av lagen, skulle 
kontrollen av bestämmelsernas efterlevnad omläggas på sådant sätt, att omnämnda svårigheter 
avhjälptes. 

Sedan numera genom Kungl. Maj:ts nådiga förordning om förekommande av överdriven 
avverkning av ungskog inom de delar av Västerbottens och Norrbottens län, som ej tillhöra 
lappmarken, den 18 juni 1915 anledningen till föreningens hemställan bortfallit, får styrelsen 
i underdånighet föreslå, att framställningen i fråga icke må till någon Eders Kungl. Maj:ts 
vidare åtgärd föranleda. 

I fråga om det närmare ordnandet av avsyning och kontroll har styrelsen i här bifögade 
cirkulär av den 28 september 1915 föreskrivit, att beträffande sådana enskilda skogar, för 
vilka senast åberopade förordning skall gälla, kontrollen över avverkningen må ske, var helst 
den bäst kan äga rum, vilken föreskrift synes stå i full överensstämmelse med av trävaru- 
exportföreningen uttalade önskemål. 

Remissakten återställes härjämte. 
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Benämningen å skogsvårdsstyrelsernas forstliga tjänstemän. 

Domänstyrelsen har härom den 4 december 1915 avgivit följande underdåniga utlåtande. 
Genom nådig remiss den 25 maj 1915 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt domänstyrelsen 

att avgiva underdånigt utlåtande angående en av de extra jägmästarnas förbund gjord fram- 
ställning rörande utbyte av nuvarande benämning länsjägmästare å skogsvårdsstyrelsernas 
forstliga biträden mot annan lämpligare sådan, och får styrelsen med anledning härav anföra 
följande. 

De av de extra jägmästarnas förbund åberopade olägenheter och förväxlingar, som blivit 
en följd av nuvarande likartade benämningar å skogsvårdsstyrelsernas forstliga biträden och 
statens revirförvaltare, torde i verkligheten, åtminstone i viss grad, förefinnas. Då sålunda 

å ena sidan påtagliga olägenheter uppstå genom bibehållandet av benämningen länsjägmästare 
och å andra sidan annan lämpligare benämning å dessa tjänstemän synes kunna erhållas, 
finner styrelsen den av de extra jägmästarnas förbund gjorda framställningen motiverad. 

Vad angår de ifrågasatta benämningarna synes åtskilliga skäl tala till förmån för benäm- 
ningen skogskonsulent, under det att benämningen skogsingenjör icke längre torde böra här 
ifrågakomma, enär i händelse av denna benämnings godtagande för skogsvårdsstyrelsernas 
forstliga biträden, ungefär enahanda förväxling, som man velat undvika, synes kunna upp- 

komma mellan dessa och de skogsstatens tjänstemän, som skola hava uppsikt över vissa en- 
skilda skogar under utsyningstvång i Norr- och Västerbottens län, och vilka tjänstemän, med 
officiellt fastslagen titel skogsingenjörer (ordinarie och biträdande), komma att anställas från 
och med år 1916, 

Domänstyrelsen får sålunda i anslutning till den av de extra jägmästarnas förbund gjorda 
framställningen i underdånighet hemställa, att ifrågavarande härmed återgående ärende måtte 
överlämnas till skogslagstiftningskommittén för utrönande av huruvida icke benämningen 
skogskonsulent eller till äventyrs annan lämpligare titel bör tilläggas skogsvårdsstyrelsernas 
forstliga biträden i stället för den nuvarande, från flera synpunkter olämpliga benämningen 
länsjägmästare. 

Undersökning om tillgången av odlingsjord å kronoparkerna i de 

norra länen i sammanhang med upprättandet av nya skogs- 

indelningskartor. 

Domänstyrelsen har härom den 30 oktober 1915 avgivit följande utlåtande till Kungl. 
Maj:t. 

Genom nådig remiss den 5 juni 1915 har domänstyrelsen anmodats avgiva underdånigt 
utlåtande över en underdånig framställning från centralstyrelsen för Nationalföreningen mot 
emigrationen angående undersökning och uppskattning av tillgången på odlingsjord å krono- 
parkerna i de fem norra länen och Dalarna i sammanhang med upprättandet av nya skogs- 
kartor och såvitt möjligt med början redan vid det skogsindelningsarbete, som vore pla- 
nerat för sommaren 1915. 

Nationalföreningen mot emigrationen, som ansett upplåtelsen av s. k. skogstorp och odlings- 
lägenheter på kronoparkerna hava en viktig uppgift att fylla för befordrande av landets 
fortsatta uppodling och bebyggande samt hämmande av emigrationen från landets norra delar 
hade den uppfattningen, att dylika upplåtelser icke fått tillnärmelsevis den omfattning, som 
svarade mot behovet av och tillgången på lämplig jord. Orsakerna härtill vore flera, bland 
vilka framhållits, att koloniseringen borde närmare än som skett anslutas till statens skogs- 
bruk, så att kolonisten genom mera stadigvarande skogsarbeten bereddes det bidrag till livs- 
uppehället, som jorden enbart icke förmådde lämna. Den ofullständiga kännedomen om 
befintlig odlingsjord på kronoparkerna vore emellertid en brist, som i första hand borde 
avhjälpas. Å de hittills upprättade skogskartorna över kronoparkerna funnes visserligen 
markens beskaffenhet i stora drag angiven, men icke på sådant sätt, att dess duglighet 
för odling därav kunde bedömas, Enligt nationalföreningens mening borde vid det force- 
rade arbete, som nu påginge med uppskattning å kronoparkerna i de fem norrländska länen 
och Dalarna, tillfället begagnas för erhållan le av statistiska uppgifter om odlingsjorden på 
de kronoparker, som kartlades under detta och kommande år. Även i fråga om sådana krono- 
skogar, för vilka nya kartor icke komme att upprättas under de närmaste åren, ansåges den 
odlingsbara jorden kunna inläggas på de redan befintliga kartorna utan alltför tidsödande 
arbete. Den ifrågasatta kartläggningen av befintlig odlingsmark borde icke omfatta endast 
de större och mera välbelägna odlingsmarkerna utan även mindre och mera avlägsna dylika 
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å sådana kronoparker, där en intensivare skogsskötsel under den närmaste framtiden kunde 
beräknas komma till stånd. 

Domänstyrelsen får med avseende härpå framhålla, att en av de viktigaste synpunkterna 
vid upplåtande av odlingslägenheter på kronoparkerna särskildt under senaste decenniet varit, 
att dylika lägenheter skulle vara så belägna, att innehavarna kunde genom skogsarbeten be- 
redas bidrag till livsuppehället. 

Den ofullständiga kännedomen om befintlig odlingsjord på kronoparkerna har föranlett 
styrelsen anmoda jägmästarna att i samband med andra skogsarbeten å kronoparkerna göra 
anteckningar om samt utstaka och kartlägga sådana odlingslägenheter, som därvid iakttoges, 
i syfte att dylika lägenheter skulle finnas på förlag för att kunna upplåtas till eventuella 
sökande, varigenom ock ärenden av ifågavarande art kunde snabbare handläggas. Styrelsen 
får i sådant avseende åberopa sina härmed bifogade cirkulär av den 22 november 1912 och 
den 10 februari 1914. 

Av detta senare cirkulär framgår tillika, att frågan angående upplåtande av odlingslägen- 
heter på kronoparker och kronoöverloppsmarker varit föremål för överläggning med rikets 
överjägmästare å sammanträde inför styrelsen. 

Beträffande Nationalföreningens mot emigrationen förslag, att tillgången på odlingsjord å 
kronoparkerna i de fem norra länen och Dalarna skulle undersökas och uppskattas i sam- 
manhang med upprättande av nya skogskartor såvitt möjligt med början redan vid det skogs- 
indelningsarbete, som vore planerat för sommaren I915, får styrelsen meudela, att denna 
fråga uppmärksammats vid utarbetande av föreskrifter angående de allmänna skogarnas in- 
delning till ordnad hushållning. I sådant avseende lämnade styrelsen den 26 maj 1915 
föreskrift därom, att till ledning vid eventuellt blivande upplåtelser av mark för odling skulle 
i beståndsbeskrivningen över kartlagd kronopark antecknas i vad mån till odlingslägenheter 
lämpligt belägna avdelningar av såväl skogsmark som myr- och kärrmark kunde vara härtill 
tjänliga. Styrelsen väntar sålunda, att de under innnevarande år upprättade kartorna över 
kronoparker i Norrland och Dalarna skola upptaga även odlingslägenheter, vilkas beskaffen- 
het terde komma att närmare angivas i beståndsbeskrivningen. 

Slutligen får styrelsen rörande uppkomsten av de s. k. skogstorpen samt odlingslägenheterna 
: på kronoparkerna och överloppsmarkerna i Norrland och Dalarna åberopa en härmed bi- 
fogad promemoria i vilken jämväl finnes angivet antalet av dylika torp och lägenheter in- 
till utgången av år 1914. 

Remissakten återställes härjämte. 

Tjänster och förordnanden. 

Kungi. Domänstyrelsen. 

Inspektionsresa. Generaldirektören Karl Fredenberg har företagit inspektionsresa den 9 
nov. och 20 nov. Vikarie byråchefen W. Roos. 

Till notarie å andra skogsbyrån har Kungl. Domänstyrelsen den 7 dec. utnämnt och 
förordnat assistenten i Härnösands revir Ragnar Lindahl. 

Semester har åtnjutits av: 
generaldirektören Karl Fredenberg den 9 dec. Vikarie byråchefen W. Roos; 
byråchefen Fr. Giöbel den 13 nov. samt den 22—30 nov. med förordnande för notarien 

Einar Ödman, vilkens tjänst uppehållits av amanuensen Erik Helmers; 
byråchefen, friherre Th. Hermelin den 24—27 nov. med förordnande för notarien Martin 

Rasch, vilkens tjänst uppehållits av amanuensen Arne Chatillon-Winbergh; 
notarien Martin Seth den 2090 nov. med förordnande för amanuensen Per Nicander; 

revisor E. G. Fahlerantz den 10 dec. med förordnande för t. f. amanuensen Martin 
Magneville. 

Tijänstledighet har beviljats: 
byråchefen Th. Örtenblad för särskilt uppdrag den 8 nov.—I1I dec. med förordnande 

för notarien K. G. G. Norling, vilk.ns tjänst uppehållits av amanuensen John Söderström; 
byråchefen friherre Th. Hermelin för särskilt uppdrag den 29 nov.— 24 dec. med för- 

ordnande den 29 nov.—23 dec. för notatien Martin Rasch, vilkens tjänst uppehålles av 
amanuensen Arne Chatillon-Winbergh samt den 24 dec. för revisor Hj. Modigh. 
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Skogsstaten. 

Kinda revir. Till jägmästare i Kinda revir har Kungl. Maj:t den 17 dec. utnämnt 

och förordnat extra jägmästaren Elis Lundman. 

Gottlands revir. Jägmästaretjänsten i Gottlands revir sökes av jägmästaren i Särna 

revir Carl Fredholm, skogstaxatorn i Östra distriktet Tage Aae, föreståndaren för Kolleberga 
skogsskola John Lindner samt extra jägmästarna W. Fellenius och Sven Lundberg. Kungl. 
Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens återbesättande uppfört Fredholm, Lindner och 
Aae i nu nämnd ordning med förord för Fredholm. 

Till avlönade assistenter ha förordnats e. jägmästaren B. Wickman i Malmesjaurs 
revir under dec., e. jägmästaren Malte Thees i Södra och Norra Skånes revir den ??/,,—""/,o- 

Att biträda skogstaxatorn i Skellefteå distrikt under dec. månad har förordnats 
extra jägmästaren Simon Jönsson. 

Tjänstledighet har beviljats: 
jägmästaren i Råneträsks revir Folke Gunterberg för enskilda angelägenheter den 16— 

27 nov. med förordnande för assistenten i reviret John Schenström; 
jägmästaren i Kinda revir C. G. Timberg för enskilda angelägenheter den 1—31 dec. med 

förordnande för e. jägmästaren C. G. Carlsen; ; 
jägmästaren i Tivedens revir A. W. Schmidt för enskilda angelägenheter den 1—10 

dec. med förordnande för assistenten i reviret Arvid Stahre, vilkens tjänst uppehållits av 
e. jägmästaren Torsten Barthelsson; 

föreståndaren för Ombergs skogsskola Th. Grinndahl för enskilda angelägenheter den 
20—30 nov. med förordnande för e. jägmästaren C. G. Carlsen. 

Lediga tjänster. 

Nedannämnda assistenttjänster sökas hos Kungl. Styrelsen före den 5 nästkom- 
mande januari klockan 3 på dagen, nämligen 

I assistentbefattning i Porjus och Råneträsks revir av Övre Norbottens distrikt 
I > i Torneå i or » ) 
I ? i Storbackens, Jockmocks och Görjeå >» -» Nedre » > 
I i Malmesjaurs 
I i Älvsby FANRE 
I i Södra Arvidsjaurs Skellefteå 
I i Västra Stensele Umeå 
I i Vinlidens ) 
I » i Malgomajs Härnösands 
I i Tåsjö och Dorotea » > 
I » i Junsele 
I » i Härnösands , 
I i Åre ] Mell. Norrlands 
I i Hallens ? ) 
I i Norra och Västra Hälsinglands Gävle-Dala 
I i Hamra 
1 i Transtrands 
I i Älvdalens Västra och Östra > 
I i Kinne och Slättbygds Västra 

En befattning som biträdande jägmästare i Arvika revir sökes hos Kungl. 

Domänstyrelsen före den 5 nästkommande januari kl. 3 på dagen. 
Nedannämnda befattningar såsom överjägmästareassistenter sökas hos Kungl. Sty- 

relsen före den 5 nästkommande januari klockan 3 på dagen, nämligen 

I assistentbefattning hos överjägmästaren i Övre Norrbottens distrikt, bostad Luleå 
I » ) i Nedre | ) 
I » ) » i Härnösands » Sollefteå 
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Nedannämnda skogstaxatorsbefattningar sökas hos Kungl. Styrelsen före den 5 
nästkommande januari kl. 3 på dagen, nämligen 

I skogstaxatorsbefattning i Övre Norrbottens distrikt bostad Luleå 
I » i Nedre » » ER 
1 i Skellefteå » 
I > i Härnösands » » Sollefteå 
I | i Mellersta Norrlands = » 

Förordnandet som t, f. iägmästare i Jönköpings revir sökes före den 19 
januari 1916 klockan 3 e. m. hos Kungl. Domänstyrelsen, 

InJlog, 
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